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НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА
НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ

„Кодекс треба да буде део унутрашње антидискриминационе политике 
компаније“, каже повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић

Представљен Кодекс равноправности

Конференцију одржану у Пала-
ти „Србија“ 6. јуна, под нази-
вом „Ми не дискриминишемо“, 
на којој је представљен Ко-

декс равноправности, свачано је у име 
председника Србије отворио министар 
привреде у Влади Србије Горан Кне-
жевић, истакавши да је један од прио-
ритета рада Владе да сваки човек живи 
достојанствено. 

„Влада је свесна да постоји проблем 
дискриминације на тржишту рада, а за 
превазилажење тог проблема потреб-
ни су нам заједничка енергија, визија и 
воља“, рекао је Кнежевић.

Повереница за заштиту равноп-
равности Бранкица Јанковић каже 
да се у пракси показало да су честа 
кршења права радника, али за то следе 
санкције.

„Овај кодекс није обавезујући доку-
мент, али треба да буде део унутрашње 
антидискриминационе политике, која 
је један од елемената стицања профи-
та, јер сигурно је да ће запослени који 
се осећају задовољно и поштовано бити 
у могућности да дају свој максимум“, 
рекла је Јанковићева и истакла да је 
Кодекс равноправности алат за компа-
није који ће помоћи послодавцима да 
одлуке приликом запошљавања, али и 
током самог рада, доносе на недискри-
минаторни начин.

„Немамо амбицију да више уопште 
неће бити дискриминације, ипак, зако-
ни омогућавају притужбу поверенику. 
Охрабрује што је око 20 успешних ком-
панија заинтересовано за Кодекс и ис-
тичу да треба имати такав документ“, 
каже повереница и наводи да се често 
могу чути примери лоше праксе, али 
да успешне компаније треба да се пред-
ставе и у другом светлу.

Директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић ис-
тиче да се ради на промоцији једнаких 
услова на тржишту рада, у чему посеб-
ну улогу има Национална служба.

„Сва потенцијално дискриминиса-
на лица препозната су и као теже запо-
шљиве категорије: млади до 30 година, 
жене, Роми, особе са инвалидитетом, 
деца без родитељског старања, жртве 
породичног насиља. Зато је држава, 
преко НСЗ, обезбедила субвенције које 

су намењене управо овим категоријама 
незапослених“, рекао је Мартиновић.

Жене су и даље једна од најрањи-
вијих категорија на тржишту рада. У 
укупном броју незапослених више од 
50 одсто су управо жене, али охрабрује 
податак да се оне готово у истом про-
центу и запошљавају и укључују у мере 
активне политике запошљавања.  

„Прошле године забележено је по-
већање стопе запошљавања жена за 
8,4 одсто у односу на 2015. годину, а тај 
позитиван тренд наставио се и у 2017. 
Када је у питању женско предузет-
ништво, и ту се бележи позитиван раст, 
па је у последње две године, у просеку, 
1600 жена са евиденције незапослених 
започело сопствени бизнис. Верујем да 

ће тај број и ове године бити исти или 
већи“, истакао је директор НСЗ.

Повећање запошљавања бележи се 
и међу особама ромске националности, 
па је за првих 5 месеци ове године за 
скоро 28 одсто веће у односу на исти 
период прошле године. Мартиновић је 
подсетио да Роми као теже запошљива 
категорија имају предност при укљу-
чивању у различите обуке, јавне радове 
и друге програме запошљавања.

„Тренутно је на евиденцији неза-
послених око 14.000 особа са инвали-
дитетом и бележимо смањење стопе 
незапослености за 8 одсто у односу на 
претходни период. Апелујем на посло-
давце да искористе програме и мере 
намењене за запошљавање ОСИ“, на-
гласио је Мартиновић.

И председник Привредне коморе 
Србије Марко Чадеж сматра Кодекс 
алатом који ће послодавцима бити ко-
ристан у поштовању домаћег закона, 
али и међународних прописа. Прив-
редна комора Србије подржава концепт 
друштвено одговорног пословања и у 
том смислу веза бизниса са препорука-
ма Кодекса може допринети бољим ус-
ловима рада и привређивања.

Конференција је била прилика и да 
се промовишу примери најбоље праксе 
остваривања равноправности у јавним 
и приватним предузећима, попут „Хе-
мофарма“, ДДОР осигурања, „Горења“, 
„Afrodit Mode Collection“, Винарије „Але-
ксић“ и других. Весна Пауновић
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Професионални управници згра-
да са лиценцом моћи ће да раде 
у агенцији или да сами оснују 
фирму, региструју се као пре-

дузетници и самостално обављају посао. 
Станари ће моћи сами да изаберу управ-
ника или да ангажују професионалца 
са лиценцом, што подразумева скла-
пање уговора између стамбене зајед-
нице и правног лица које пружа услуге. 

Законом о становању и одржавању 
зграда, којим је установљена профе-
сија професионалног управника, Прив-
редна комора Србије (ПКС) добила је 
овлашћења да установљава и води ре-
гистар управника који је доступан на 
порталу ПКС, али и организује обуке, 
полагање испита, издаје и одузима ли-
ценце.

Обука за професионалне управ-
нике траје седам дана у оквиру три 
недеље, заинтересованост је велика, а 
сви који желе могу да се пријаве преко 
сајта ПКС. Услов за стицање лиценце 
је завршена четворогодишња средња 
школа и положен испит. Првих пет обу-
ка је попуњено, али како кажу у Цен-
тру за едукацију ПКС, обуке ће бити 
организоване и у градовима у Србији, у 
зависности од потреба и интересовања. 

Јадранка Зрнић Џелетовић, руко-
водилац Центра за едукацију ПКС, каже 
да се за обуке пријављују најчешће они 
који већ имају искуства у одржавању 
зграда, али је велики број и оних који се 
нису никад опробали у том послу. „Сви 
који прођу обуку схватиће колико је по-
сао професионалног управника озбиљан 
и одговоран, јер он мора да буде нон-стоп 
на располагању стамбеној заједници и 
решава пријављене проблеме“, истиче 
Јадранка Зрнић Џелетовић.

Да овај посао подразумева позна-
вање неколико области важних за одр-
жавање зграда и безбедност, слажу се 
и полазници обуке са којима смо раз-
говарали. 

Радован Орешчанин, власник фир-
ме „Maior Domus“ која се бави одржавањем 
зграда и председник Удружења одржа-
валаца зграда Србије, подржава ини-
цијативу за квалитетније становање и 
из искуства каже да професионални 
управник зграде мора да буде 100 од-
сто посвећен послу. Њему је, како каже, 
обука значајна, јер су му сада јаснији 
законски прописи, што ће му помоћи у 
даљем обављању посла. 

Татјана Стругар се надала прак-
тичнијој обуци, али истиче да ће и 
њој много помоћи пређашње иску-
ство председника скупштине зграде. 
„Углавном су ми познати проблеми 

једне зграде и како се решавају. Обуку 
ми је обезбедила компанија у којој ћу 
радити овај посао, тако да на овај на-
чин решавам свој проблем незапосле-
ности. Трудићемо се да се побољшају 
услови становања и да се свест грађа-
на о томе подигне на виши ниво“, каже 
Татјана.

„Чули смо важне ствари из об-
ласти финансија, осигурања, комуни-
кација, упознајемо се са детаљима посла 
које ћемо лакше применити у пракси“, 
објашњава Дејан Вујичић, који се на 
обуку пријавио са жељом да хоби уна-
преди у бизнис. „До сада сам као пред-
седник скупштине станара своје зграде 
постигао добре резултате. Професио-
нални управник треба да буде добро 
организован и да пре свега има добру 
комуникацију са станарима, како би се 
постигао заједнички циљ, а то је лепша 
и безбеднија зграда“, каже наш саго-
ворник.

Полазници стичу одређена правна 
знања, упознају се са Законом о стано-
вању, уче карактеристике зграда, ус-
вајају административне и финансијске 
аспекте управљања зградом и вешти-
не комуникације.

Јадранка Зрнић Џелетовић каже 
да су полазници углавном врло задо-
вољни, а да се предавачи, који имају 
много искуства у области коју предају, 
труде да одговоре на сва питања.

У ПКС смо разговарали са преда-
вачем који је ангажован као стручњак 
из области осигурања. „Важно је да 
будући професионални управници 

стекну основе које ће им користити у 
обављању посла, као и предзнања из 
грађевинске, техничке области и из 
осигурања, како би могли да заштите 
објекте и станаре. На тај начин ће лак-
ше и брже решити све проблеме стана-
ра и обезбедити добру комуникацију са 
њима“, објашњава Раде Баџа и додаје 
да ће преношење одговорности на уп-
равнике сигурно увести ред у области 
комуналне инфраструктуре, накнаде 
штете и културе становања.

Скупштина Србије усвојила је у 
децембру прошле године Закон о ста-
новању и одржавању зграда, који пред-
виђа да свака зграда има регистрован 
кућни савет и управника. Законом је 
прецизирано да, ако се станари не до-
говоре око избора управника, могу да 
изаберу професионалног управника са 
списка ПКС, а уколико се не договоре 
око професионалног управника, ло-
кална самоуправа ће им на одређено 
време увести принудног управника 
зграде. 

По закону, један управник може 
да брине о више зграда, а последњи 
рок до када ће све зграде морати да 
имају свог управника је до краја годи-
не. Професионални управници морају 
да се лиценцирају, док ту обавезу не-
мају станари које комшије изаберу да 
управљају зградом. У пракси, као и до 
сада, биће веома важно да у згради 
буде слоге и разумевања и да сви раде 
за заједнички циљ, а то је да зграде 
буду безбедне и да у њима живот буде 
лепши и бољи. Јелена Бајевић

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ - ЛЕПША И БЕЗБЕДНИЈА ЗГРАДА
ТЕМА БРОЈА    Ново занимање – професионални управник зграде

С обзиром да у Србији тренутно свака пета зграда има формирану скупштину, увођење професионалних 
управника, који ће 24 часа свих седам дана у недељи бринути о зградама, требало би да уведе ред у ову област
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СТАРТУЈ СА ОНИМ ШТО ИМАШ
У Београду одржан стручни семинар „Програми оснивања предузећа и развоја предузетништва“

На путу од незапослености до успешног предузетника. Мала предузећа нису будућност 
него садашњост сваке успешне привреде. Само спроведена идеја је добра идеја

Национална служба за запо-
шљавање (НСЗ) у сарадњи са 
Канцеларијом аташеа за рад и 
социјална питања Републике 

Аустрије организовала је 7. јуна, у Бе-
ограду, стручни семинар на тему раз-
воја предузетништва и оснивања пре-
дузећа. Семинар су отворили директор 
НСЗ Зоран Мартиновић и Оливер 
Хилер, аташе за рад и социјална пи-
тања Републике Аустрије, изразивши 
задовољство дугогодишњом успешном 
сарадњом. Размена искустава и приме-
ра добре праксе је драгоцена тековина 
добре међуинституционалне сарадње 
две земље.

О програмима оснивања преду-
зећа у аустријској покрајини Бурген-
ланд (Градишће) говорила је Хелен 
Зенгстбратл, директорка покрајинске 
службе за запошљавање. Она је иста-
кла да је ситуација на тржишту рада у 
Аустрији, па и у покрајини Бургенланд, 
у претходном периоду била нешто ло-
шија, што је резултирало и благим по-
растом броја незапослених, те се стопа 
незапослености кретала око 5,7%. Око 
10,6% је стопа незапослености младих, 
мерено по методи Еуростата.  

У надлежности Покрајинске служ-
бе Бургенланд је и програм оснивања 
предузећа, који укључује смернице 
за кориснике, расписивање конкур-
са, саветовање и доделу финансијских 
средстава. Смернице за оснивање пре-
дузећа садрже савете за незапослена 
лица, фазе и процедуре у реализацији 
идеје, као и друге корисне информације 
на путу од незапослености до пословне 
самосталности. 

Тако је нпр. у току 2015. године 
финансијска средства за оснивање пре-
дузећа добила 5.241 особа, у укупном 
износу од 12.749.287 евра (извор: Ста-
тистика Аустрије, од 26. априла 2016). 
Такође, постоје и програми оснивања 
предузећа које нуди Привредна комора 
Аустрије, која је један од важних серви-
са за осниваче фирми.

Излагање на тему оснивања пре-
дузећа наставио је Оливер Гестл, 
директор Сектора за предузетништво 
компаније „ОСБ консалтинг“. Нагла-
сио је да је у Аустрији веома развијено 
предузетништво, регистровано је око 
480.000 претежно малих и средњих 
предузећа (99,8%), од чега је 2015. го-
дине било 39.500 новооснованих, а чак 
94% предузећа има до 9 запослених. 

Сваки десети предузетник у Аус-
трији је учествовао у програму за 
осниваче фирми који спроводи ова 

комапнија. Месечно се у оквиру овог 
програма спроведе преко 100 ради-
оница, чији је циљ комплетно инфор-
мисање оснивача фирми који желе да 
постану успешни предузетници. Око 
75% фирми основаних уз подршку „ОСБ 
консалтинга“ након три године и даље 
послује.   

Што се тиче мотива за отварање 
предузећа, односно за самозапошља-
вање, Гестл сматра да су они у 73% 
случајева позитивни (самопоштовање, 
флексибилно радно време и слично), а 
у 33% случајева је присутна негативна 
мотивација (незадовољство на радном 
месту, слабе перспективе). Посматрано 
по старосним групама, самозапошља-
вање је веома често између 30 и 50 пе-
десете године, када се у највећој мери 
код појединаца укрштају професионал-
на искуства и жеља за самосталношћу, 
а често се среће и привремено самоза-
пошљавање, нпр. неколико година до 
пензије.

Гестл наглашава да је за почетак 
сваког бизниса најважније знати ко су 
будући клијенти, који производ треба 
понудити тржишту, како зарадити но-
вац и слично. Бизнис план није самом 
себи сврха, а добра идеја је само она 

која је спроведена. Мала предузећа 
нису будућност него садашњост сваке 
привреде и имају већу способност при-
лагођавања променама. О улози служ-
бе за запошљавање у том процесу Гестл 
каже да је веома важна подршка служ-
бе незапосленима у смислу информи-
сања и саветовања у почетку, односно 
подршке и праћења у наредним фаза-
ма развоја предузећа. 

У наставку је Анас Седадин, ди-
ректор Сектора за међународне пројек-
те фирме „ОСБ консалтинг”, представио 
пројекат ЕУ на тему увођења предузет-
ничког образовања, који је та фирма 
имплементирала у БиХ. Општи циљ 
пројекта био је јачање мобилности 
радне снаге путем смањења несклада 
између образовног система и тржишта 
рада. Као један од резултата пројек-
та имплементирано је предузетнич-
ко образовање у све степене стручног 
образовања, усвојени су стратешки 
принципи везани за предузетничко об-
разовање и сертификација неформал-
ног образовања од стране надлежних 
институција.

Гостима из Аустрије је предста-
вљена подршка коју НСЗ Републике 
Србије пружа предузетницима и онима 
који су тек на путу до успешног пре-
дузетника. О програмима намењеним 
развоју предузетништва и оснивању 
предузећа говориле су директорка 
Сектора за подршку запошљавању 
НСЗ Неда Милановић и начелница 
Одељења за програме запошљавања 
и предузетништво Драгана Конаков 
Радовановић.   

У дискусији која је уследила раз-
мењена су искуства и примери добре 
праксе у раду на промоцији предузет-
ништва и пружању адекватне институ-
ционалне подршке незапосленима који 
су се определили за предузетништво. 

Ђурђица Сучевић

        Рад Аустријског сервиса за за-
пошљавање сматра се једним од 
најбољих модела рада са незапос-
леним лицима у Европи. Одвија се 
по принципу модела са три зоне: 
инфо-зона, сервисна зона и савето-
давна зона, у зависности од потреба 
корисника за одговарајућим степе-
ном подршке. Цела организација је 
усмерена према дугорочним и крат-
корочним циљевима, дефинисаним у 
складу са потребама тржишта рада.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чла-
на 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања oпштине Владичин Хан за 
2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реа-
лизација програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години 
број: 0800-101-4/2017 од 03.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се 
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала 
Врање у Испостави Владичин Хан (у даљем тексту: Национална служба) и 
имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 
180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошља-
вања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика преду-
зетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач засни-
ва у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по осно-
ву доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се 
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подно-
сиоци захтева особе са инвалидитетом.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених 
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уко-
лико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у 
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се 
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази куму-
лативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа сред-
става додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити 
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским 
средствима за ову намену за 2017. годину.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de 
minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не 
може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делат-
ности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења;
- ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном изно-
су за самозапошљавање и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или 
у целости финансирана средствима Националне службе.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено 
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе - Филијала 
Врање, испостава у Владичином Хану;
- завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у органи-
зацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно изми-
рује;
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
- планира оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, 
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос, на подручју општине Владичин Хан.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном подне-
ти захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне 
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији  Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 
располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Филијали Врање у 
Врању или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Филијали Врање, преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и 
сајту општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и 
приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис пла-
ном, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви 
који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлу-
чено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико 
се за то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне 
обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније 
до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси дирек-
тор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на 
огласној табли надлежне филијале.

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој тери-
торији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује 
уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног пози-
ва.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу 
Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. глас-
ник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се 
утврђује на основу података из евиденције Националне службе и дос-
тављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих 
лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за при-
оритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно 
млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади до 
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског ста-
рања, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве 
трговине људима и жртве породичног насиља.

Јавни позив
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***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан 
посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће 
се дати захтевима који имају више бодова по  појединачним критеријуми-
ма, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делат-
ности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико 
постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним крите-
ријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, председник Општине Владичин Хан и подносилац захтева у року 
од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средста-
ва. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске 
године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске 
године.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регис-
трован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац 
РЕГ);
- фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигу-
рање;
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обез-
беђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корис-
ника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. Жирант може 
бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна 
примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостал-
но обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, 
јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса 
за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпо-
чињања обављања делатности;
- обавља регистровану делатност на подручју општине на којој је делат-
ност регистрована у моменту закључења уговора; 

- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уго-
вора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су 
удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року 
од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев о 
додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене 
субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпрем-
нине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 40.000,00 
динара, у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену 
за 2017. годину.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Филијали Врање, преко Позивног центра Национал-
не службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у 
Филијали Врање и на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Нацио-
налне службе и сајту општине Владичин Хан, а последњи рок за 
подношење захтева са бизнис планом је 30.06.2017. године.

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми Број бодова 

   1. Развијеност јединице локалне 
самоуправе на чијој територији 
подносилац захтева планира обављање 
делатности* 

  Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10 

  Трећа група јединица локалне самоуправе 5 

  Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0 

   2. Планирана врста делатности 

  Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15 

  Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8 

  Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6 

  Остало 0 

   3. Категорија лица 
  Категорије теже запошљивих лица ** до 35 

  Остала лица 0 

   4. Потребни ресурси за 
отпочињање обављања 
сопственог посла 

Пословни 
простор 

   Пословни простор у власништву / Није потребан пословни простор за 
обављање делатности*** 5 

Опрема 
  Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10 

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине 
субвенције 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
 

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања општине Владичин Хан 
за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2017. 
години број: 0800-101-4/2017 од 03.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА 

СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спрово-
ди послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног 
конкурса.

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних 
радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у про-
грам јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној 
пријави, која припадају следећим категоријама:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без 
квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади 
до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година 
старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве 
трговине људима и жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са 
расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова корис-
те се за:
- исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим 
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим посло-
вима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су 
обрачунати у складу са законом;
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
-  накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова 
може се организовати обука, по интерном програму послодавца или про-
граму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/
сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног 
рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компе-
тенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обу-
ком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
- јавне установе и јавна предузећа са седиштем на територији општине 
Владичин Хан
- привредна друштва са седиштем на територији општине Владичин Хан
- предузетници са седиштем на територији општине Владичин Хан
- задруге са седиштем на територији општине Владичин Хан
- удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на територији 
општине Владичин Хан.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног 
рада послодавац - извођач може да оствари под условом да:
- реализује јавни рад на подручју општине Владичин Хан;
- подносилац - извођач има седиште на територији општине Владичин 
Хан;
- ангажује незапослена лица са подручја општине Владичин Хан;
- измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
- попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национал-
ној служби за запошљавање - Филијали Врање, Тодора Шпанца 1. Прија-
ва се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у Филијали Врање или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs, 
као и на сајту општине Владичин Хан: www.vladicinhan.org.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе и прибављеног мишљења Локалног савета за запо-
шљавање општине Владичин Хан, а након провере испуњености услова 
Јавног конкурса, бодовања поднете пријаве, односно приложене доку-
ментације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне служ-
бе, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве 
које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлу-
чено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се 
за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Нацио-
налне службе по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне 
службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све под-
нете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које 
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укљу-
чивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправда-

Јавни позив
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ност поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду 
2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области 
на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опре-
дељен за надлежну филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Врање.

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и 
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по 
јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након исте-
ка уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног 
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразу-
мева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним крите-
ријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни 
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући 
у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује кроз 
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење 
надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе/ 
локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спро-
вођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим послови-
ма са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених. 
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Национал-
не службе, председник Општине Владичин Хан и послодавац - извођач 
јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши 
исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до 
краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до 
краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног 
рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
- нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 

уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
- спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих 
потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обез-
беђења и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су 
користили средства за организовање спровођења јавних радова у прет-
ходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, 
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
- одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
- за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и 
оверен захтев за регистрацију меница);
- фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођа-
ча јавног рада/жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послода-
вац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа 
средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењем;
-  за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
- изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника јав-
них средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења 
јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства 
обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републи-
ке Србије, односно локалне власти,  правна лица основана од стра-
не тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, 
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БОДОВНА ЛИСТА - ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 

 Област спровођења јавног рада 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјалне и хуманитарне делатности 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

 Дужина трајања јавног рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

 Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I 
и II степена стручне спреме 20 

Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно 
ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно 
ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје 
надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80 
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односно локална власт има директну или индиректну контролу над 
више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбо-
ру, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% 
укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и 
јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним 
агенцијама.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу 
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка рад-
ног ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у 
року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену дру-
гим незапосленим лицем из исте категорије  и истог нивоа образовања, 
за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним 
трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укљу-
чивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
- редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене 
накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јав-
ном раду и доставља доказе;
- редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
- редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених 
ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служ-
би;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Филијала Врање, преко Позивног центра Националне 
службе, телефон: 0800-300-301, на сајту: www.nsz.gov.rs и на сајту општи-
не Владичин Хан: www.vladicinhan.org.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs и општине Вла-
дичин Хан: www.vladicinhan.org.rs, а последњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“ 
102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања општине Владичин Хан за 
2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реа-
лизацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 0800-
101-4/2017 од 03.05.2017. године  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запо-
шљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе 
за запошљавање - Филијале Врање, Испоставе Владичин Хан (у даљем 
тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалифика-
цијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци
- старији од 50 година
- вишкови запослених
- Роми
- особе са инвалидитетом
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
- млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без роди-
тељског старања
- жртве трговине људима и
- жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Филијала Врање врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне 
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у 
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи:
- 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе 
до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 годи-
на старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, у 
четвртој групи јединица ЈЛС и девастираним подручјима.
Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 
су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисни-
ци буџетских средстава;
- послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месе-
ца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих раз-
лога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране 
запосленог и истек рада на одређено време);
- послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица 
у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
- послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности 
који је сaставни део овог јавног позива.

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих послодавац може оства-
рити под условом да:
- да има регистровану делатност на територији општине Владичин Хан;
- да запошљава лица са територије општине Владичин Хан;
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- припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
- у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприно-
са за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог 
(под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице 
пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евиденти-
ран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно изми-
рује;
- налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis 
државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне 
године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења 
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послода-
вцем, подносиоцем захтева.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног орга-
на о образовању организационих делова;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у закон-
ским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно 
социјално осигурање, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месе-
ца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу 
у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске 
обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом прив-
редном субјекту;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis држав-
ној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
- уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива 
и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.
Филијала Врање задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Филијали Врање, 
Тодора Шпанца 1, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у Филијали Врање, преузети на сајту: www.nsz.gov.rs 
или на сајту општине Владичин Хан: www.vladicinhan.org.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапос-
лених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-лис-
те и прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине 
Владичин Хан, а након провере испуњености услова Јавног позива и при-
ложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року 
од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуња-
вају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведе-
ном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну 
услови.

Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одо-
бравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног 
или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови 
за запошљавање до 19 незапослених доноси директор Филијале Врање по 
овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о одобравању субвен-
ције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у 
току једне календарске године стварају услови за запошљавање 20 и више 
незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност 
Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све под-
нете захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се 
делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на оглас-
ној табли Филијале Врање - Испоставе Владичин Хан и огласној табли 
Општине Владичин Хан.

Филијала Врање у сарадњи са Општином Владичин Хан приликом одлу-
чивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја 
лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи 
субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

*Елемент  „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за 
отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2016. године, 
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национал-
на служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ 
ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми Број бодова 

1. Делатност послодавца у 
којој се запошљавају лица 

  Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15 

  Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8 

  Хотели, ресторани и остале услуге 5 

  Остало 0 

2. Дужина обављања 
делатности 

  Од три године и више 10 

  Од једне до три године 8 

  До једне године 5 

3. Претходно коришћена 
средства по основу доделе 
субвенције за отварање 
нових радних места 

Проценат запослених лица* 

Више од 51% запослених лица 15 

Запослено до 50% лица 10 

Није било запослених 0 

   Послодавац који није раније користио средства Националне службе** 20 
4. Број запослених код 
послодавца за претходна 3 
месеца 

   Пораст броја запослених 15 

5. Микро, мала и средња правна лица 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 
 

Јавни позив
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завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање 
нових радних места засновала радни однос код истог или другог послода-
вца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца 
захтева. Наведене податке ће проверавати Национална служба.
**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне 
службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних мес-
та и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 
2012-2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у 
целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Нацио-
нална служба.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и 
то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених 
лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи 
број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, 
одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Врање по овлашћењу директора Националне службе 
или други запослени којег овласти директор Националне службе, пред-
седник Oпштине Владичин Хан и подносилац захтева у року од 45 дана 
од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна 
права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, 
уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има 
мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде 
о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвен-
ције;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући 
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
- фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиран-
та и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези 
да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних оба-
веза, која могу бити:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 
трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 
18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења 
од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са менич-
ним овлашћењем.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- заснује радни однос на неодређено време са пуним радним вре-
меном са незапосленим лицима за која остварује право на субвен-
цију, при чему Филијала Врање прати реализацију уговорне обавезе 
12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је 
оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од 
дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено 
време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиден-
ције Филијале Врање, Испоставе Владичин Хан из категорије теже 
запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним 
позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека 
уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је изврше-

на замена; пре укључивања у програм/замену, Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за 
незапослено лице;
- измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом;
- обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на терито-
рији општине Владичин Хан;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из угово-
ра, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ 
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенциониса-
не и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у 
свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног цен-
тра Националне службе, телефон: 0800-300-301, на сајту www.nsz.gov.rs 
или на сајту www.vladicinhan.org.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка распо-
ложивих средстава, а најкасније до 30.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 
60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15 и 5/17) и закљученог Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Књаже-
вац за 2017. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапос-
леног за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће обра-
зовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапосле-
на лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су 
стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспо-
собљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или 
стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 
месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преос-
тали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или 
стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
• 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
• 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем, 
• 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и профе-
сионалне болести, у складу са законом. 

Јавни позив
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II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац који припада: 
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образо-
вања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код 
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и 
не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског 
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за прив-
редне регистре
и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјал-
но осигурање у законским роковима; 
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обаве-
за обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служ-
би, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редов-
но измирује;
- да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Национал-
не службе, Филијала Зајечар - Испостава Књажевац, задовољава опште 
и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима 
Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
* није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособља-
вања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособља-
вало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или 
високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо 
образовање);
- да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре 
подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;  
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспо-
собљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца;
-  да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособља-
вају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности 
и заштити на раду. 

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 
запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два 
незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у 
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи 
од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уко-
лико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), 
односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регис-
тра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за 
послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послода-
вца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, 
а у складу са законским роком;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 

осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским 
роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима пропи-
сана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања струч-
ног испита или
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање 
приправничког стажа;
- доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави 
на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар, Испостава Књажевац, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у НСЗ - 
Филијала Зајечар, Испостава Књажевац или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу про-
вере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У 
циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право 
да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2013. до 2017. 
године. 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месе-
ци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог 
послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу 
увида у базу података из свог информационог система.

*Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Национал-
не службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, 
потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева 
са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се 
по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30 
дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају 
услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведе-
ном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну 
услови. 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или 
више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 
49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне служ-
бе, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени 
којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или 
више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 
и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све под-
нете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом 
или у целости финансирају средствима Националне службе.  

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом кво-
том која је опредељена за филијалу.

Јавни позив



Бесплатна публикација о запошљавању 13 14.06.2017. | Број 730 |   

БОДОВНА ЛИСТА  
Бр. Критеријуми Бодови 

1. Кадровски 
капацитети 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има 
више од 36 месеци радног искуства  
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

25 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 
24 до 36 месеци радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

20 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 
12 до 24 месеца радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

10 

2. 
Дужина 

обављања 
делатности 

Пословање од 5 и више година 25 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне 

службе по 
програму 
стручне 
праксе 

Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе  25 
51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20 
31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15 
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10 
До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5 
Није било запослених по завршетку програма стручне праксе 0 
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још 
траје 25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључи-
вање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од 
дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до краја 
календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори 
између Националне службе, Општине Књажевац и послодавца, односно 
незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, 
послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор 
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба 
ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим 
лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међу-
собна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука. 
Документација за закључивање уговора са лицем на струч-
ној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговор-
не обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу 
са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита 
за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне 
за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном струч-
ном или приправничком испиту;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања 
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у 
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за 
период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити на бројеве телефона Националне 
службе: 019/444-518, 019/731-228 и 019/734-375.

Јавни позив је отворен од 14.06.2017. године до утрошка распо-
ложивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2017. године.

Јавни позив

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Подршка

запошљавању
особа са

инвалидитетом
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

1363
Администрација и управа                 15 
Трговина и услуге                                 28
Медицина                                            33
Здравство и социјална заштита        44  

Пољопривреда             45
Индустрија и грађевинарство                 45  
Саобраћај и везе                                 47
Наука и образовање                            48
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

ОБАВЕШТАВА
војнике у резерви из евиденције регионалних 

центара Министарства одбране
о попуни радних места професионалних војника на 

одређено време у Војсци Србије

У месту службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1408 Бачка Топола (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бачка“, Маршала 
Тита бб, Бачка Топола)
1. артиљерија - 4 извршиоца
2. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 1419 Бачка Топола (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бачка“, Маршала 
Тита бб, Бачка Топола)
3. артиљерија - 1 извршилац
4. оклопне јединице - 18 извршилаца
5. санитетска служба - 1 извршилац
6. саобраћајна служба - 10 извршилаца

У месту службовања БЕОГРАД

Војна пошта 1094 Земун (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године на адреси: Главна 1, Земун)
7. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 1402 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Топчидер“, Гардијска 5, 
Београд)
8. техничка служба - 1 извршилац
9. саобраћајна служба - 1 извршилац
Војна пошта 1431 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
10. техничка служба - 2 извршиоца (радна места су у насељу Батај-
ница)

Војна пошта 1437 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
11. техничка служба - 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
12. саобраћајна служба - 1 извршилац (радно место је у насељу 
Батајница)

Војна пошта 1439 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
13. пешадија - 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 1440 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
14. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 3 извршиоца (радна 
места су у насељу Батајница)
Војна пошта 2084 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Ослобођења 30, Кнеже-
вац)
15. пешадија - 9 извршилаца (радна места су у насељу Раља)
16. техничка служба - 8 извршилаца (радна места су у насељу Кне-
жевац)
17. техничка служба - 3 извршиоца (радна места су у насељу Раља)

Војна пошта 2279 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Дедиње“, Јована Марино-
вића бб, Београд)
18. пешадија - 4 извршиоца

Војна пошта 2289 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Дедиње“, Јована Марино-
вића бб, Београд)
19. саобраћајна служба - 3 извршиоца

Војна пошта 2342 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Војводе Степе 445, Бео-
град)
20. пешадија - 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Топчидер“, Гардијска 5А, 
Београд)
21. пешадија - 2 извршиоца

Војна пошта 3395 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
22. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 1 извршилац (радно 
место је у насељу Батајница)
23. саобраћајна служба - 2 извршиоца (радна места су у насељу 
Батајница)

Војна пошта 4557 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Топчидер“, Гардијска 5, 
Београд)
24. пешадија - 6 извршилаца
25. саобраћајна служба - 4 извршиоца

Војна пошта 5004 Јаково (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Мајор Милан Тепић“, 
Армијска 1, Јаково)
26. техничка служба - 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
27. интендантска служба - 1 извршилац (радно место је у насељу 
Јаково)
28. санитетска служба - 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
29. саобраћајна служба - 2 извршиоца (радна места су у насељу 
Јаково)

Војна пошта 5010 Зуце (Београд) (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Мајор Драгутин 
Гавриловић“, Прва нова бб, Зуце)
30. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 2 извршиоца (радна 
места су у насељу Зуце)
31. техничка служба - 2 извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
32. служба ваздушног осматрања и јављања - 1 извршилац (радно 
место је у насељу Зуце)

Војна пошта 5011 Јаково (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Мајор Милан Тепић“, 
Армијска 1, Јаково)
33. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 10 извршилаца (радна 
места су у насељу Јаково)
34. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 7 извршилаца (радна 
места су у насељу Батајница)

Војна пошта 5076 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Дедиње“, Јована Марино-
вића бб, Београд)
35. пешадија - 4 извршиоца

Војна пошта 6011 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Ушће бб, Нови Београд)
36. речне јединице - 2 извршиоца

Војна пошта 8909 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бањица“, Рашка 2, Београд)
37. техничка служба - 1 извршилац
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У месту службовања БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4986 Бујановац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „1300 каплара“, 
Пролетерских бригада бб, Врање)
38. пешадија - 35 извршилаца

У месту службовања ВАЉЕВО

Војна пошта 2077 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Николе Луње-
вице 80, Горњи Милановац)
39. пешадија - 4 извршиоца (радна места су у насељу Боговађа)
40. техничка служба - 1 извршилац (радно место је у насељу Бого-
вађа)

Војна пошта 3709 Ваљево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Војвода Живојин Миш-
ић“, Војводе Мишића бб, Ваљево)
41. артиљерија - 5 извршилаца

Војна пошта 9845 Ваљево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Војвода Живојин Миш-
ић“, Војводе Мишића бб, Ваљево)
42. пешадија - 2 извршиоца
43. техничка служба - 3 извршиоца
44. интендантска служба - 1 извршилац

У месту службовања ВРАЊЕ

Војна пошта 4996 Врање (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „1300 каплара“, Пролетер-
ских бригада бб, Врање)
45. оклопне јединице - 15 извршилаца

У месту службовања ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 1402 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Војвода Радомир Пут-
ник“, Кнеза Александра 59, Горњи Милановац)
46. служба телекомуникације - 1 извршилац
47. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 2077 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Николе Луње-
вице 80, Горњи Милановац)
48. пешадија - 2 извршиоца (радна места су у насељу Луњевица)
49. техничка служба - 1 извршилац (радно место је у насељу Луњевица)

Војна пошта 2143 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Војвода Радо-
мир Путник“, Кнеза Александра 59, Горњи Милановац)
50. пешадија - 1 извршилац
51. служба телекомуникације - 1 извршилац
52. техничка служба - 2 извршиоца
53. интендантска служба - 2 извршиоца
54. саобраћајна служба - 2 извршиоца

У месту службовања ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4662 Зајечар (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Никола Пашић“, Николе 
Пашића бб, Зајечар)
55. пешадија - 36 извршилаца
56. артиљерија - 1 извршилац
57. служба телекомуникације - 2 извршиоца
58. саобраћајна служба - 10 извршилаца

Војна пошта 6002 Зајечар (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Никола Пашић“, Николе 
Пашића бб, Зајечар)
59. пешадија - 1 извршилац
60. саобраћајна служба - 1 извршилац

У месту службовања ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 1407 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Народни херој Стевица 
Јовановић“, Баваништански пут бб, Панчево)
61. пешадија - 8 извршилаца
62. саобраћајна служба - 2 извршиоца

Војна пошта 3160 Зрењанин (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Народни херој 
Светозар Марковић Тоза“, Стевице Јовановића 19, Зрењанин)
63. пешадија - 5 извршилаца (четири радна места су у Зрењанину, а 
једно радно место је у насељу Ечка)
64. саобраћајна служба - 3 извршиоца

У месту службовања КНИЋ

Војна пошта 2078 Крагујевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Кнеза Милоша 
12, Крагујевац)
65. пешадија - 1 извршилац (радно место је у с. Лесковац)

У месту службовања КЊАЖЕВАЦ

Војна пошта 6002 Зајечар (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Никола Пашић“, Николе 
Пашића бб, Зајечар)
66. пешадија - 1 извршилац

У месту службовања КОВИН

Војна пошта 1439 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на Аеродрому „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
67. пешадија - 2 извршиоца

У месту службовања КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 2078 Крагујевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Кнеза Милоша 
12, Крагујевац)
68. пешадија - 4 извршиоца (једно радно место је у Крагујевцу, а три 
радна места су у с. Церовац)

У месту службовања КРАЉЕВО

Војна пошта 2077 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Николе Луње-
вице 80, Горњи Милановац)
69. пешадија - 3 извршиоца (радна места су у насељима Богутовачка 
Бања, Грдица и Мрсаћ)
70. техничка служба - 1 извршилац (радно место је у насељу Мрсаћ)

Војна пошта 3711 Краљево (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Рибница“, Чет-
врта црногорска бб, Краљево)
71. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 3 извршиоца

Војна пошта 4504 Краљево (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Јован Курсула“, 
Јована Бојовића 183, Јарчујак - Краљево)
72. служба ваздушног осматрања и јављања - 2 извршиоца

Војна пошта 4656 Краљево (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Рибница“, Чет-
врта црногорска бб, Краљево)
73. оклопне јединице - 2 извршиоца

Војна пошта 4661 Краљево (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Рибница“, Чет-
врта црногорска бб, Краљево)
74. инжењерија - 10 извршилаца

Администрација и управа
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Војна пошта 5019 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
75. саобраћајна служба - 2 извршиоца
Војна пошта 6834 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: с. Цветке, 36204 
Цветке-Краљево)
76. јединице за електронска дејства - 1 извршилац (радно место је у 
с. Цветке)

У месту службовања КРУШЕВАЦ

Војна пошта 3161 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
77. пешадија - 2 извршиоца
78. интендантска служба - 1 извршилац
Војна пошта 5019 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
79. интендантска служба - 1 извршилац
Војна пошта 5801 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
80. служба телекомуникације - 1 извршилац
81. атомско-биолошко-хемијска служба - 2 извршиоца
82.  саобраћајна служба - 1 извршилац
Војна пошта 6910 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
83. атомско-биолошко-хемијска служба - 5 извршилаца
84. техничка служба - 1 извршилац
85. саобраћајна служба - 1 извршилац

У месту службовања КУРШУМЛИЈА
Војна пошта 2079 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
86. пешадија - 3 извршиоца
87. техничка служба - 2 извршиоца
Војна пошта 4989 Куршумлија (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Топлички уста-
нак“, 4. јула бб, Куршумлија)
88. оклопне јединице - 17 извршилаца
89. инжeњерија - 3 извршиоца
90. техничка служба - 1 извршилац

У месту службовања ЛЕСКОВАЦ

Војна пошта 4445 Лесковац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Војвода Петар 
Бојовић“, Краља Милутина бб, с. Доње Синковце - Лесковац)
91. служба телекомуникације - 1 извршилац
92. техничка служба - 1 извршилац
93. саобраћајна служба - 2 извршиоца

У месту службовања МЛАДЕНОВАЦ

Војна пошта 2078 Крагујевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Кнеза Милоша 
12, Крагујевац)
94. пешадија - 1 извршилац

У месту службовања НЕГОТИН

Војна пошта 6002 Зајечар (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Никола Пашић“, Николе 
Пашића бб, Зајечар)
95. пешадија - 1 извршилац

У месту службовања НИШ

Војна пошта 2079 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
96. пешадија - 1 извршилац

Војна пошта 4650 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
97. саобраћајна служба - 5 извршилаца

Војна пошта 4667 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године на адреси: Булевар 12. фебруар бб, 
Ниш)
98. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 4999 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године на адреси: Булевар 12. фебруар бб, 
Ниш)
99. оклопне јединице - 2 извршиоца

Војна пошта 5019 Крушевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Бал-
канска 57, Крушевац)
100. санитетска служба - 2 извршиоца
101. ветеринарска служба - 3 извршиоца

Војна пошта 5464 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
102. служба телекомуникације - 4 извршиоца

Војна пошта 6006 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава и 
подноси 30.06.2017. године у Касарни „Аеродром“, Сарајевска бб, Ниш)
103. пешадија - 12 извршилаца
104. саобраћајна служба - 9 извршилаца

У месту службовања НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 4659 Нови Пазар (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Рифат Бурџевић 
Тршо“, Миодрага Јовановића бб, Нови Пазар)
105. пешадија - 6 извршилаца
106. оклопне јединице - 19 извршилаца

У месту службовања НОВИ САД

Војна пошта 1405 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Југовићево“, Авијатичар-
ска 24, Нови Сад)
107. пешадија - 2 извршиоца
108. служба телекомуникације - 2 извршиоца
109. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 1413 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Југовићево“, Авијатичар-
ска 24, Нови Сад)
110. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 7 извршилаца
111. техничка служба - 1 извршилац
112. саобраћајна служба - 2 извршиоца

Војна пошта 1421 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Београдска 21, Петрова-
радин - Нови Сад)
113. инжењерија - 7 извршилаца
114. саобраћајна служба - 3 извршиоца

Војна пошта 1947 Нови Сад (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: 1300 каплара 11, 
Нови Сад)
115. инжењерија - 2 извршиоца

Администрација и управа
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Војна пошта 2084 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Ослобођења 30, Кнеже-
вац - Београд)
116. пешадија - 7 извршилаца (радна места су у насељу Крушедол)
117. техничка служба - 5 извршилаца (радна места су у насељу Кру-
шедол)

Војна пошта 2827 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: 1300 каплара 11, Нови 
Сад)
118. служба телекомуникације - 1 извршилац
119. саобраћајна служба - 1 извршилац
Војна пошта 2834 Београд (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Топчидер“, Гардијска 5А, 
Београд)
120. пешадија - 2 извршиоца

Војна пошта 3947 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Југовићево“, Авијатичар-
ска 24, Нови Сад)
121. артиљеријско ракетне јединице за ПВД - 8 извршилаца
122. саобраћајна служба - 5 извршилаца
Војна пошта 4100 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Београдска 21, Петрова-
радин - Нови Сад)
123. интендантска служба - 2 извршиоца
124. саобраћајна служба - 3 извршиоца
Војна пошта 6009 Нови Сад (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: 1300 каплара 11, Нови 
Сад)
125. речне јединице - 2 извршиоца
126. техни ка служба - 1 извршилац

У месту службовања ПАНЧЕВО

Војна пошта 1407 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Народни херој Стевица 
Јовановић“, Баваништански пут бб, Панчево)
127. пешадија - 15 извршилаца
128. артиљерија - 1 извршилац
129. саобраћајна служба - 4 извршиоца

Војна пошта 4310 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Аеродром“, Јабучки пут 
1, Панчево)
130. инжењерија - 1 извршилац

Војна пошта 5010 Зуце (Београд) (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Мајор Драгутин 
Гавриловић“, Прва нова бб, Зуце - Београд)
131. служба ваздушног осматрања и јављања - 1 извршилац

Војна пошта 6003 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Растко Немањић”, Јабуч-
ки пут бб, Панчево)
132. пешадија - 14 извршилаца
133. служба телекомуникације - 5 извршилаца
134. техничка служба - 4 извршиоца
135. саобраћајна служба - 9 извршилаца

Војна пошта 6004 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Растко Немањић”, Јабуч-
ки пут бб, Панчево)
136. пешадија - 4 извршиоца
137. саобраћајна служба - 1 извршилац

Војна пошта 6007 Панчево (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Растко Немањић”, Јабуч-
ки пут бб, Панчево)
138. пешадија - 3 извршиоца
139. саобраћајна служба - 4 извршиоца

У месту службовања ПИРОТ
Војна пошта 2079 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
140. пешадија - 3 извршиоца
Војна пошта 6834 Батајница (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: с. Извор, 18300 
Извор - Пирот)
141. јединице за електронска дејства - 1 извршилац (радно место 
је у с. Извор)

У месту службовања ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Генерал Павле 
Јуришић Штурм“, 6. личке дивизије бб, Пожаревац)
142. пешадија - 4 извршиоца
143. саобраћајна служба - 2 извршиоца

У месту службовања ПОЖЕГА
Војна пошта 2077 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Николе Луње-
вице 80, Горњи Милановац)
144. пешадија - 1 извршилац
Војна пошта 3706 Пожега (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Петар Лековић“, 
Немањина бб, Пожега)
145. пешадија - 20 извршилаца

У месту службовања ПРОКУПЉЕ
Војна пошта 2079 Ниш (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Књаз Михаило“, Чегарска 
бб, Пантелеј - Ниш)
146. пешадија - 3 извршиоца
Војна пошта 4665 Прокупље (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Ратко Павловић 
Ћићко“, Вука Караџића бб, Прокупље)
147. артиљерија - 1 извршилац
Војна пошта 4994 Прокупље (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Ратко Павловић 
Ћићко“, Вука Караџића бб, Прокупље)
148. инжењерија - 19 извршилаца
149. саобраћајна служба - 2 извршиоца

У месту службовања РАШКА
Војна пошта 3705 Рашка (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Стефан Немања“, Супње 
бб, Рашка)
150. пешадија - 25 извршилаца

У месту службовања СМЕДЕРЕВО
Војна пошта 2078 Крагујевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Кнеза Милоша 
12, Крагујевац)
151. пешадија - 2 извршиоца 

У месту службовања СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Војна пошта 2078 Крагујевац (пријава за попуну добија се, 
попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Кнеза Милоша 
12, Крагујевац)
152. пешадија - 7 извршилаца

У месту службовања СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Аеродром“, Централа 
бб, Сомбор)

Администрација и управа 
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153. пешадија - 2 извршиоца
154. техничка служба - 2 извршиоца
155. интендантска служба - 2 извршиоца
156. саобраћајна служба - 2 извршиоца

У месту службовања СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1411 Сремска Митровица (пријава за попуну 
добија се, попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бошко 
Палковљевић Пинки“, Планинска бб, Сремска Митровица)
157. артиљерија - 3 извршиоца
158. саобраћајна служба - 2 извршиоца

Војна пошта 1415 Сремска Митровица (пријава за попуну 
добија се, попуњава и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бошко 
Палковљевић Пинки“, Планинска бб, Сремска Митровица)
159.<оклопне јединице - 19 извршилаца
160. саобраћајна служба - 1 извршилац

У месту службовања СТАРИ БАНОВЦИ

Војна пошта 4502 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава 
и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Бањица“, Рашка 2, Београд)
161. пешадија - 2 извршиоца

У месту службовања ЧАЧАК

Војна пошта 2077 Горњи Милановац (пријава за попуну добија 
се, попуњава и подноси 30.06.2017. године на адреси: Николе Луње-
вице 80, Горњи Милановац)
162. пешадија - 2 извршиоца

У месту службовања ШАБАЦ

Војна пошта 4219 Шабац (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године на адреси: Поцерска 2, Шабац)
163. инжењерија - 2 извршиоца

1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника 
кандидат добија, попуњава и подноси 30.06.2017. године, од 07.30 
до 10.00 часова, на наведене адресе војних пошта. Пример прија-
ве и све информације доступни су на сајту Министарства одбране 
(www.mod.gov.rs) и сајту Војске Србије (www.vs.rs).

Позивају се кандидати који су се пријавили за попуну рад-
них места професионалних војника, да у року од 15 дана од 
дана пријављивања, приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија ове-
рена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на 
новом обрасцу, не старији од 6 месеци);
2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у 
суду, општини или код јавног бележника, не старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа (за лица која су раније била у радном односу у државном 
органу);
4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да 
је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотоко-
пија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или 
код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну служ-
бу);
6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у 
суду, општини или код јавног бележника).

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

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), 
уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда 
државног органа да кандидату није раније престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа 
(документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одб-
ране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са 
оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ 
на редном броју 5).
У складу са наведеним, потребно је да кандидат уз копију дипло-
ме о стеченом образовању (документ на редном броју 6) достави 
и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција (документа на 
редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у 
року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан 
пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе 
се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе 
30.06.2017. године, на наведене адресе војних пошта.
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин 
неће се узимати у разматрање.

2. ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА

Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места профе-
сионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању 
од једног дана кандидати подлежу општем лекарском прегледу и 
провери физичке способности. Провера физичке способности изво-
ди се на дан подношења пријаве, а кандидати су у обавези да поне-
су спортску опрему: патике, тренерка - шортс, мајица (сопствени 
избор). У другом делу, у трајању од једног дана кандидати подлежу 
психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два 
дана кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који 
испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, 
тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени 
искључује упућивање на даље провере-процене.
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних 
места професионалних војника биће упућени у надлежну војноз-
дравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према рас-
пореду који ће израдити и са којима ће их упознати председници 
комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за 
утврђивање испуњености услова за пријем у професионал-
ну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) завршен ниво школовања - до 25 бодова (основна школа 5 бодо-
ва, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или 
виши ниво образовања 25 бодова);
2) провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне 
оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне 
оцене психолошке процене и броја 8).
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, 
биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну вој-
ноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности 
за професионалну војну службу.
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад 
у Војску Србије.
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу 
коју кандидат наведе у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекар-
ског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на 
медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у 
професионалну војну службу.
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Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски 
преглед и провера физичких способности), поред потребне спорт-
ске опреме, кандидати обавезно носе и личну карту.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравстве-
них установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке 
и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове 
смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну 
радних места професионалних војника.

Ради попуне упражњених формацијских места у војним поштама 
6003 Панчево, 6004 Панчево, 6006 Ниш и 6007 Панчево, са здравст-
вено способним кандидатима, који са најбољим резултатом испуне 
мерила за избор, 31.07.2017. године отпочеће се са реализацијом 
селективне обуке у трајању од 9 (девет) седмица.

Селективна обука кандидата биће реализована у периоду од 31.07. 
до 29.09.2017. године, у Касарни „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, 
26000 Панчево.

Уколико се кандидат не одазове позиву за селективну обуку у року 
који му је одређен, сматраће се да не жели да ступи у професио-
налну војну службу. Све евентуалне трошкове путовања до Касарне 
„Растко Немањић”, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, ради реализације 
селективне обуке, сносе кандидати који су позвани на обуку.

3. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ 
СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, 
на одређено време, могу бити примљени држављани Републике 
Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:
1) да су пунолетни;
2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци 
Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније 
била у радном односу у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да нису старији од 30 година;
7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за 
пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
8) да су одслужили војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидати за попуну радних места профе-
сионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и 
следеће услове:
1) за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравстве-
ну способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
2) за радна места на р. бр. 1: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему; за три радна места потребно је да 
кандидати који конкуришу за пријем имају најмање 4. степен струч-
не спреме и возачку дозволу најмање Б категорије;
3) за радно место на р. бр. 2: могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
4) за радно место на р. бр. 3: могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
5) за радна места на р. бр. 4: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему; за десет радних места потребно је да 
кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу нај-
мање Б категорије;
6) за радно место на р. бр. 5: могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме медицинске школе;
7) за радна места на р. бр. 6: могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;

8) за радно место на р. бр. 7: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц катего-
рије;
9) за радно место на р. бр. 8: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему техничке, машинске или електротех-
ничке школе;
10) за радно место на р. бр. 9: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
11) за радна места на р. бр. 10: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме машинске, електротехничке или 
ваздухопловнотехничке школе;
12) за радна места на р. бр. 11: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему - смер аутомеханичар и возачку 
дозволу најмање Ц категорије;
13) за радно место на р. бр. 12: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему - образовни профил возач моторних 
возила и возачку дозволу најмање Ц и Ц1 категорије;
14) за радна места на р. бр. 13: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
15) за радна места на р. бр. 14: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
16) за радна места на р. бр. 15: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
17) за радна места на р. бр. 16: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
18) за радна места на р. бр. 17: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
19) за радна места на р. бр. 18: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и телесну висину најмање 175 цм;
20) за радна места на р. бр. 19: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему, возачку дозволу најмање Ц катего-
рије и телесну висину најмање 175 цм;
21) за радно место на р. бр. 20: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
22) за радна места на р. бр. 21: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
23) за радно место на р. бр. 22: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме електротехничке или машинске 
школе или која су у току служења војног рока обучена за обављање 
дужности у роду АРЈ за ПВД;
24) за радна места на р. бр. 23: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме електротехничке или машинске 
школе и возачку дозволу најмање Ц категорије;
25) за радна места на р. бр. 24: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
26) за радна места на р. бр. 25: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
27) за радно место на р. бр. 26: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему - смер ауто-механичар;
28) за радно место на р. бр. 27: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
29) за радно место на р. бр. 28: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему медицинске школе;
30) за радна места на р. бр. 29: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
31) за радна места на р. бр. 30: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
32) за радна места на р. бр. 31: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме техничке, машинске или електро-
техничке школе;
33) за радно место на р. бр. 32: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
34) за радна места на р. бр. 33: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме; за два радна места потребно је 
да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу нај-
мање Ц категорије;
35) за радна места на р. бр. 34: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме; за једно радно место потребно 
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је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу 
најмање Ц категорије;
36) за радна места на р. бр. 35: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и телесну висину најмање 175 цм;
37) за радна места на р. бр. 36: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи;
38) за радно место на р. бр. 37: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему техничке, машинске или електро-
техничке школе;
39) за радна места на р. бр. 38: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
40) за радна места на р. бр. 39: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
41) за радно место на р. бр. 40: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
42) за радна места на р. бр. 41: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
43) за радна места на р. бр. 42: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
44) за радна места на р. бр. 43: за једно радно место могу конкури-
сати лица која имају најмање средњу стручну спрему хемијске или 
хемијско-технолошке школе, а за два радна места могу конкуриса-
ти лица која имају најмање средњу стручну спрему техничке или 
машинске школе;
45) за радно место на р. бр. 44: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
46) за радна места на р. бр. 45: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
47) за радно место на р. бр. 46: могу конкурисати лица која су завр-
шила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. 
степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (елек-
тро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер 
телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току 
служења војног рока обучена за обављање дужности у служби теле-
комуникације;
48) за радно место на р. бр. 47: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
49) за радна места на р. бр. 48: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
50) за радно место на р. бр. 49: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
51) за радно место на р. бр. 50: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
52) за радно место на р. бр. 51: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
53) за радна места на р. бр. 52: за једно радно место могу конкури-
сати лица која имају најмање средњу стручну спрему техничке или 
машинске школе, а за друго радно место могу конкурисати лица која 
имају најмање средњу стручну спрему - смер електромеханичар;
54) за радна места на р. бр. 53: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
55) за радна места на р. бр. 54: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
56) за радна места на р. бр. 55: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за четири радна места потребно 
је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу 
најмање Ц категорије;
57) за радно место на р. бр. 56: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
58) за радна места на р. бр. 57: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
59) за радна места на р. бр. 58: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;

60) за радно место на р. бр. 59: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
61) за радно место на р. бр. 60: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
62) за радна места на р. бр. 61: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
63) за радна места на р. бр. 62: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
64) за радна места на р. бр. 63: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
65) за радна места на р. бр. 64: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
66) за радно место на р. бр. 65: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
67) за радно место на р. бр. 66: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
68) за радна места на р. бр. 67: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
69) за радна места на р. бр. 68: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
70) за радна места на р. бр. 69: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
71) за радно место на р. бр. 70: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
72) за радна места на р. бр. 71: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
73) за радна места на р. бр. 72: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему електротехничке или машинске 
школе;
74) за радна места на р. бр. 73: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Б 
категорије;
75) за радна места на р. бр. 74: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
76) за радна места на р. бр. 75: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему саобраћајне школе - звање возач 
моторних возила и возачку дозволу најмање Ц и Ц1 категорије;
77) за радно место на р. бр. 76: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе (смер: 
телекомуникације или техничар рачунарске технике или техничар 
система аутоматизације);
78) за радна места на р. бр. 77: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
79) за радно место на р. бр. 78: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
80) за радно место на р. бр. 79: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
81) за радно место на р. бр. 80: могу конкурисати лица која су завр-
шила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. 
степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (елек-
тро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер 
телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току 
служења војног рока обучена за обављање дужности у служби теле-
комуникације; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем 
имају и возачку дозволу најмање Ц категорије;
82) за радна места на р. бр. 81: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
83) за радно место на р. бр. 82: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц категорије;
84) за радна места на р. бр. 83: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
85) за радно место на р. бр. 84: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему - смер електроника или електро-
техника;
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86) за радно место на р. бр. 85: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
87) за радна места на р. бр. 86: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
88) за радна места на р. бр. 87: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
89) за радна места на р. бр. 88: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за четири радна места потребно 
је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу 
најмање Б категорије;
90) за радна места на р. бр. 89: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Б кате-
горије;
91) за радно место на р. бр. 90: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему - смер ауто-механичар и возачку 
дозволу најмање Б категорије;
92) за радно место на р. бр. 91: могу конкурисати лица која су завр-
шила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. 
степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (елек-
тро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер 
телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току 
служења војног рока обучена за обављање дужности у служби теле-
комуникације;
93) за радно место на р. бр. 92: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
94) за радна места на р. бр. 93: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц и 
Д категорије;
95) за радно место на р. бр. 94: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
96) за радно место на р. бр. 95: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
97) за радно место на р. бр. 96: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
98) за радна места на р. бр. 97: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
99) за радно место на р. бр. 98: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
100) за радна места на р. бр. 99: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је 
да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу нај-
мање Б категорије;
101) за радна места на р. бр. 100: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме медицинске школе - звање меди-
цински техничар;
102) за радна места на р. бр. 101: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме ветеринарске школе - звање 
ветеринарски техничар;
103) за радна места на р. бр. 102: могу конкурисати лица која су 
завршила гимназију (природно-математички смер) или имају нај-
мање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке шко-
ле (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у 
току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби 
телекомуникације; за два радна места потребно је да кандидати који 
конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање Ц категорије;
104) за радна места на р. бр. 103: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи; за кандидате надлеж-
на војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за падо-
бранца;
105) за радна места на р. бр. 104: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи; за кандидате надлежна војнолекарска коми-
сија утврђује здравствену способност за падобранца;
106) за радна места на р. бр. 105: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
107) за радна места на р. бр. 106: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;

108) за радна места на р. бр. 107: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
109) за радна места на р. бр. 108: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
110) за радно место на р. бр. 109: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
111) за радна места на р. бр. 110: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за три радна места потребно је да 
кандидати који конкуришу за пријем имају најмање 4. степен струч-
не спреме и возачку дозволу најмање Б категорије;
112) за радно место на р. бр. 111: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
113) за радна места на р. бр. 112: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
114) за радна места на р. бр. 113: за три радна места могу конкури-
сати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за два радна 
места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају нај-
мање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Б катего-
рије; за два радна места потребно је да кандидати који конкуришу 
за пријем имају најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу 
најмање Ц категорије;
115) за радна места на р. бр. 114: за два радна места потребно је да 
кандидати који конкуришу за пријем имају најмање 4. степен струч-
не спреме и возачку дозволу најмање Ц категорије; за једно радно 
место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају нај-
мање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц и Ц1Е 
категорије, односно Е категорије по старом Закону;
116) за радна места на р. бр. 115: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи; за једно радно место 
потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку 
дозволу најмање Б категорије;
117) за радна места на р. бр. 116: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
118) за радна места на р. бр. 117: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
119) за радно место на р. бр. 118: могу конкурисати лица која су 
завршила гимназију (природно-математички смер) или имају нај-
мање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке шко-
ле (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у 
току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби 
телекомуникације;
120) за радно место на р. бр. 119: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Б кате-
горије;
121) за радна места на р. бр. 120: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
122) за радна места на р. бр. 121: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме. За шест радних места потребно 
је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу 
најмање Ц категорије;
123) за радна места на р. бр. 122: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије; за једно радно место потребно је да кандидати који кон-
куришу за пријем имају и возачку дозволу најмање Ц1Е категорије, 
односно Е категорије по старом Закону;
124) за радна места на р. бр. 123: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
125) за радна места на р. бр. 124: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
126) за радна места на р. бр. 125: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи;
127) за радна места на р. бр. 126: могу конкурисати лица која имају 
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најмање средњу стручну спрему техничке школе и потребно је да су 
кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
128) за радна места на р. бр. 127: за пет радних места могу конку-
рисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за седам 
радних места могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме; за три радна места потребно је да кандидати који 
конкуришу за пријем имају најмање 4. степен стручне спреме и 
возачку дозволу најмање Ц категорије;
129) за радно место на р. бр. 128: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
130) за радна места на р. бр. 129: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
131) за радно место на р. бр. 130: могу конкурисати лица која имају нај-
мање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Б категорије;
132) за радно место на р. бр. 131: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
133) за радна места на р. бр. 132: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи; за два радна места 
потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку 
дозволу најмање Ц категорије;
134) за радна места на р. бр. 133: могу конкурисати лица која су 
завршила гимназију (природно-математички смер) или имају нај-
мање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке шко-
ле (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у 
току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби 
телекомуникације; потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радна места пливачи; за четири радна места потребно 
је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу 
најмање Ц категорије;
135) за радна места на р. бр. 134: за једно радно место могу конкури-
сати лица која имају најмање средњу стручну спрему - смер ауто-ме-
ханичар; за два радна места могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме хемијске или хемијско-технолошке 
школе; за једно радно место могу конкурисати лица која имају нај-
мање 4. степен стручне спреме електротехничке школе; потребно је 
да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
136) за радна места на р. бр. 135: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи;
137) за радна места на р. бр. 136: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је 
да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу нај-
мање Ц категорије; потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радна места пливачи;
138) за радно место на р. бр. 137: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи;
139) за радна места на р. бр. 138: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи;
140) за радна места на р. бр. 139: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи;
141) за радна места на р. бр. 140: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
142) за радно место на р. бр. 141: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе (смер: 
телекомуникације или техничар рачунарске технике или техничар 
система аутоматизације);
143) за радна места на р. бр. 142: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
144) за радна места на р. бр. 143: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
145) за радно место на р. бр. 144: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;

146) за радна места на р. бр. 145: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
147) за радна места на р. бр. 146: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
148) за радно место на р. бр. 147: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Б кате-
горије;
149) за радна места на р. бр. 148: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за четрнаест радних места потреб-
но је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозво-
лу најмање Б категорије;
150) за радна места на р. бр. 149: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
151) за радна места на р. бр. 150: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
152) за радна места на р. бр. 151: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
153) за радна места на р. бр. 152: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
154) за радна места на р. бр. 153: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
155) за радна места на р. бр. 154: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је 
да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, 
диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за 
аутомеханичара и возачку дозволу најмање Ц категорије;
156) за радна места на р. бр. 155: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему пољопривредне, прехрамбене, 
угоститељске или туристичке школе - смер кувар или одговарајућу 
потврду о стручној оспособљености за кувара;
157) за радна места на р. бр. 156: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;
158) за радна места на р. бр. 157: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме;
159) за радна места на р. бр. 158: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
160) за радна места на р. бр. 159: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему; за једанаест радних места потреб-
но је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозво-
лу најмање Б категорије;
161) за радно место на р. бр. 160: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
162) за радна места на р. бр. 161: могу конкурисати лица која имају 
најмање основно образовање;
163) за радна места на р. бр. 162: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему;
164) за радна места на р. бр. 163: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Б кате-
горије; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи.

4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професио-
налну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата 
за пријем. Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну 
војну службу донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем 
бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном 
поступку. Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити 
од председника комисија које утврђују испуњеност услова за пријем 
у професионалну војну службу, почев од 15.09.2017. године.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено 
време и примају се наредбом надлежног старешине у професионал-
ну војну службу почев од 15.09.2017. године у својству професио-
налног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења 
уговора о раду на период до 3 године и обнављања истог до навр-
шених 40 година живота.
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Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора 
о раду, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну 
службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе 
за избор.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права 
и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник 
Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 
10/2015 и 88/2015 - одлука УС).

Додатне информације, могу се добити на следећим бројеви-
ма телефона:
- 011/2063-432, Генералштаб Војске Србије
- 011/3074-318, Војна пошта 1094 Земун
- 011/3304-302, Војна пошта 1402 Београд
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1405 Нови Сад
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1407 Панчево
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1408 Бачка Топола
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1411 Сремска Митро-
вица
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1413 Нови Сад
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1415 Сремска Митро-
вица
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1419 Бачка Топола
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 1421 Нови Сад
- 025/438-899 локал 58-167 или 58-091, Војна пошта 1423 Сомбор
- 011/3106-698, Војна пошта 1431 Батајница
- 011/3106-698, Војна пошта 1437 Батајница
- 011/3106-698, Војна пошта 1439 Батајница
- 011/3106-698, Војна пошта 1440 Батајница
- 021/4835-441, Војна пошта 1947 Нови Сад
- 032/713-290 локал 702, 011/3205-029 или 011/3205-105, Војна 
пошта 2077 Горњи Милановац
- 034/507-177, 034/507-261, 011/3205-029 или 011/3205-105, Војна 
пошта 2078 Крагујевац
- 018/508-614, 018/508-623, 011/3205-029 или 011/3205-105, Војна 
пошта 2079 Ниш
- 011/3053-476, 011/3205-029 или 011/3205-105, Војна пошта 2084 
Београд
- 032/713-290 локал 49-533, Војна пошта 2143 Горњи Милановац
- 011/2064-374 или 011/2064-369, Војна пошта 2279 Београд
- 011/2064-374 или 011/2064-369, Војна пошта 2289 Београд
- 011/3401-069 или 011/3401-007, Војна пошта 2342 Београд
- 021/4835-441, Војна пошта 2827 Нови Сад
- 011/2064-531, Војна пошта 2834 Београд
- 021/4835-723 или 066/8701-041, Војна пошта 3160 Зрењанин
- 037/416-023, Војна пошта 3161 Крушевац
- 011/3106-583, Војна пошта 3395 Батајница
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 3705 Рашка
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 3706 Пожега
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 3709 Ваљево
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 3711 Краљево
- 021/4835-315, Војна пошта 3947 Нови Сад
- 021/4835-016 или 021/4835-534, Војна пошта 4100 Нови Сад
- 021/4835-441, Војна пошта 4219 Шабац
- 013/326-526, Војна пошта 4310 Панчево
- 016/249-379, Војна пошта 4445 Лесковац
- 011/3053-265, Војна пошта 4502 Београд
- 036/308-221, Војна пошта 4504 Краљево
- 011/2064-082, Војна пошта 4557 Београд
- 018/508-554, Војна пошта 4650 Ниш
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 4656 Краљево
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 4659 Нови Пазар
- 036/308-421 или 036/308-422, Војна пошта 4661 Краљево
- 018/508-554, Војна пошта 4662 Зајечар
- 018/508-554, Војна пошта 4665 Прокупље
- 018/508-554, Војна пошта 4667 Ниш
- 017/414-102 локал 41-051, Војна пошта 4986 Бујановац
- 018/508-554, Војна пошта 4989 Куршумлија
- 018/508-554, Војна пошта 4994 Прокупље
- 017/414-102 локал 41-051, Војна пошта 4996 Врање
- 018/508-554, Војна пошта 4999 Ниш
- 011/8416-660 локал 30-767, Војна пошта 5004 Јаково

- 011/3092-335, Војна пошта 5010 Зуце
- 011/8416-660 локал 30-823, Војна пошта 5011 Јаково
- 037/416-048, Војна пошта 5019 Крушевац
- 011/2064-374 или 011/2064-369, Војна пошта 5076 Београд
- 012/223-666 локал 49-101 или 066/8713-011, Војна пошта 5302 
Пожаревац
- 018/508-814, Војна пошта 5464 Ниш
- 037/416-056, Војна пошта 5801 Крушевац
- 019/426-388, Војна пошта 6002 Зајечар
- 013/326-221, Војна пошта 6003 Панчево
- 013/326-221, Војна пошта 6004 Панчево
- 013/326-221, Војна пошта 6006 Ниш
- 013/326-221, Војна пошта 6007 Панчево
- 021/4835-441, Војна пошта 6009 Нови Сад
- 021/4835-441, Војна пошта 6011 Београд
- 036/305-134 или 011/3074-513, Војна пошта 6834 Батајница
- 037/416-089, Војна пошта 6910 Крушевац
- 011/3053-214, Војна пошта 8909 Београд
- 014/296-015, Војна пошта 9845 Ваљево
Информације су доступне на сајту Министарства одбране 
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 
- испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 4 Правилника о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/2010 
и 137/2014) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-12220/2016 од 04. јануара 2017. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, 
Београд 
Рок за подношење пријава: од 14.06.2017. до 22.06.2017. године 

Радна места која се попуњавају: 

II У Казнено-поправном заводу у Београду  
Падинској Скели

1. Радно место васпитач
Служба за третман, звање саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
научне области педагошке, психолошке или социолошке или поли-
тичке науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или из 
стручне области специјална едукација и рехабилитација - смер за 
превенцију и третман поремећаја понашања, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кри-
вичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, 
разврставању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; 
вештина комуникације - усмено, кроз разговор са кандидатима. 

Администрација и управа
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Место рада: Зрењанински пут бб, Београд, Падинска Скела.

III У Окружном затвору у Краљеву

2. Радно место финансијски књиговођа
Служба за опште послове, звање референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема економ-
ске струке или друштвеног смера, положен државни стручни испит 
и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: знање из Закона о буџетском систему - 
усмено; вештина комуникације -усмено, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Краљево, Војводе Путника 3.

Заједничко за радна места:

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени 
матични број, адреса и број телефона); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма - за стручну спрему која је наведена у условима за радно 
место; уверење из суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривично дело, које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од 30 дана); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; 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.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији 
Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.
mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 
у општини, суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству, мора бити нострификована.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у држав-
ним органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, 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. 

V Услови за рад на радним местима: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 Закона о 
извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, број 55/14), 
прописано је да се у радни однос у Управи не може примити лице које 
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, 
лице које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању дужем од 
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено 
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

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

VII Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, про-
вера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку спровешће се: за радно место под редним бројем 
1 у просторијама Казнено-поправног завода у Београду - Падинској 
Скели, за радно место под редним бројем 2 у просторијама Окруж-
ног затвора у Краљеву.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве теле-
фона или адресе) које наведу у својим пријавама.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, 
Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биља-
на Станишић, тел. 011/3631-193.

X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос 
се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране 
јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем врши-
ти безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу 
кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искљу-
чиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства 
правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли 
Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

Администрација и управа
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - 
испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-4792/2017 од 26.05.2017. 
године, Управа за извршење кривичних санкција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Београд, 
Немањина 22-24
II Рок за пријаву: од 14.06.2017. до 22.06.2017. године

III Радна места која се попуњавају:

У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ ПАЗАРУ

1) Радно место реализатор третмана,
звање саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области психо-
лошке, педагошке или социолошке научне или из стручне области 
филозофије - смер за педагогију, психологију или андрагогију или 
стручне области специјалне едукације и рехабилитације - смер за 
превенцију и третман поремећаја понашања, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит; најмање три године 
радног искуства у струци. 
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из 
области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и знање из 
Правилника о третману, програму поступања, разврставању и нак-
надном разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуника-
ције - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место за медицинско-техничке 
послове, звање референта

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, медицинске струке - смер меди-
цински техничар, положен стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање две године радног искуства у струци. 

У изборном поступку се проверава: познавање Законa о извр-
шењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Нови Пазар, Ослобођења 39а

СЕДИШТЕ УПРАВЕ

3) Повереник за извршење алтернативних 
санкција, звање саветник
за канцеларију у Београду,

место рада Београд - 1 извршилац
за канцеларију у Крушевцу,

место рада Крушевац - 1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних 
наука, политичке науке - смер социјална политика или из струч-
не области специјалне едукације и рехабилитације или из стручне 

области филозофија - смер психологија, андрагогија или социоло-
гија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит; најмање три године радног искуства у струци. 

У изборном поступку се проверава: познавање прописа из 
области Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са 
биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матич-
ни број, адреса и број телефона); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место; уверење из суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности (не старије од 30 дана); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно правосудном испиту. Сходно члану 64 Закона о држав-
ним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати који немају положен држав-
ни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе 
државни стручни испит до окончања пробног рада.

Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам 
доставити податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учинити уместо њих.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави даће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то учинити сам. Обра-
зац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: http://www.
mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена 
у општини или суду или код јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству, мора бити нострификована.

Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 Закона о 
извршења кривичних санкција („Службени гласник РС“, број 55/14), 
предвиђено је да се у радни однос у Управи не може примити лице 
које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дуж-
ности, лице које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима који-
ма је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне 
сметње.

Администрација и управа
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V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: За кандидате чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, конкурсна комисија ће спровести изборни 
поступак у просторијама Управе за извршење кривичних санкција, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или теле-
грамом, на адресе наведене у пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде - 
Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“. 

VIII Лица која су задужена за давање обавештења о конкур-
су: Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93. 

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног органа, као и 
неблаговремене и непотпуне пријаве, биће одбачене. Управа за 
извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбед-
носну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривич-
них санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искљу-
чиво уз писмени захтев кандидата.

Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у листу „Послови“ и на 
сајту Министарства правде - Управе за извршење кривичних санк-
ција.

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

КРУШЕВАЦ
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ

37230 Александровац, 29. новембра 95

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: да има стечено високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, пожељно 
у области друштвено-хуманистичких наука; да поседује најмање 5 
година радног искуства у струци; да поседује најмање 3 године рад-
ног искуства у култури; да се против њега не води и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
да је држављанин РС; да је општездравствено способан. Приликом 
избора кандидата за директора, УО ће посебно ценити и следеће 
услове: да кандидат познаје делатност, односно пословање којим 
се Музеј бави и да поседује организаторске способности. Уз пријаву 
на конкурс доставити следеће доказе: програм плана и програма 
рада и развоја Музеја за период од 4 године, биографију која садр-
жи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима,, дипло-
му (оригинал или оверену копију), оверену копију радне књижице, 
односно доказ о радном искуству, уверење основног и вишег суда 
да против лица није покренута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкур-
са, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, оверену копију личне карте, доказ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Избор-
ни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у 
документа достављена уз пријаву. Директора Музеја именује осни-
вач (Скупштина општине Александровац) на период од 4 године, 

на предлог Управног одбора Музеја. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом слати на адресу Музеја. Неблаговремене, непотпуне и 
неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Управни одбор неће разматрати.

ВРАЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ПРЕШЕВО

тел. 017/669-114

Директор Јавног предузећа „Моравица“ 
Прешево

на период од 4 године

Јавно предузеће „Моравица“ Прешево, Ћемаљ Шеху бб, обавља 
комуналне делатности: снабдевање водом за пиће (захватање, 
пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом), 
одвођење атмосферских и отпадних вода (сакупљање, одвођење, 
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површин-
ских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корис-
ника на уличну канализациону мрежу) и третман отпадних вода у 
постројењу за пречишћавање. Претежна делатност предузећа је 
скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

УСЛОВИ: 1) да је кандидат пунолетан и пословно способан; 2) да 
је држављанин Републике Србије; 3) да има стечено високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 4) да има радно искуство предвиђено зако-
ном на пословима за које се захтева високо образовање предвиђе-
но у тачки 3; 5) да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци; 6) да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то: стручна оспособљеност, 
знање и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном 
и усменом провером, односно на други одговарајући начин сход-
но потребама рада ЈКП у складу са законом којим се уређује прав-
ни положај јавног предузећа и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник“, бр. 65/16). Рок 
за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној 
коверти, Комисији за спровођење конкурса за именовање директо-
ра јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Прешево, 
са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈП Морави-
ца у Прешеву“. Пријава на конкурс треба да садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, број телефона, и-мејл адресу, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
и податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз 
пријаву: извод из матичне књиге рођених, уверење о држаљанству 
- не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“, диплома о стручној спреми, исправе који-
ма се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се 
доказује радно искуство на пословима), уверење надлежног органа 
да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и 
уверење належног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговреме-
не, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, комисија за спровођење конкурса за избор директора јавих 
предузећа чији је оснивач СО Прешево, одбациће закључком про-
тив ког није допуштена посебна жалба. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Агим Имери, телефон: 017/669-
114, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Администрација и управа
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ЗРЕЊАНИН
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Цара Душана 5

Директор
Културно-просветне заједнице Житиште, на 

мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за избор директора морају да испуњавају сле-
деће услове: да имају VI или VII степен стручне спреме, најмање 
5 година радног искуства у струци, да имају радне и организатор-
ске способности, да нема законских забрана и сметњи за имено-
вање директора. Пријава на конкурс треба да садржи: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), адресу становања, диплому о стеченом обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија), податке о дужини и 
врсти радног искуства са кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, биографију која мора да садржи елементе који доказују 
релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким 
прегледом остварених резултата у раду, податке о стручном усавр-
шавању, доказ да кандидат није осуђиван. Пријаве на конкурс са 
потребном докуменацијом о испуњавању услова кандидат подноси 
лично или путем поште на адресу: Културно-просветна заједница 
Житиште, 23210 Житиште, Цара Душана 5, са назнаком „Конкурс 
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Управни 
одбор Културно-просветне заједнице Житиште ће у року од 30 дана 
од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата, о чему ће 
сачинити извештај и доставити га заједно са прегледом за имено-
вање оснивачу - Скупштини општине Житиште.

       Трговина и услуге

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији

Послодавац: ТЕНЗОР д.о.о, Птуј, Словенија

Електроинсталатер/електромонтер
за рад у Словенији, на одређено време 6 месеци, са 

могућношћу запослења на дуже време,
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

Опис посла: послови електроинсталатера и електромонтера.

УСЛОВИ: електротехничка школа - III степен стручне спреме; 
познавање читања планова електричне инсталације и једнополних 
и триполних шема; енглески језик - средњи ниво; возачка дозво-
ла Б категорије; 5 година радног искуства у струци; пожељно је и 
искуствo у раду на висини до10 мeтара.

ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до Словеније, сно-
си послодавац;  висина нето зараде 570 евра; изабрани кандидат је 
социјално осигуран од првог дана запослења; лекарски преглед орга-
низује послодавац у Словенији пре почетка рада, трошкове сноси 
послодавац; трошкове смештаја, визе и радне дозволе сноси посло-
давац.

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас фор-
мату, диплома завршене електротехничке школе - оверена фото-
копија.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као неза-
послена лица у Националној служби за запошљавање потребна 
документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично 

или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс електро-
инсталатер/електромонтер - „Тензор“ д.о.о, Птуј, Словенија“. Канди-
дати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, 
на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град 
Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са 
назнаком „За конкурс електроинсталатер/ електромонтер - „Тензор“ 
д.о.о, Птуј, Словенија“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на раз-
говору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора 
биће обавештени путем телефона или и-мејлом кандидати који уђу 
у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

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

тел. 011/2407-730

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-029

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 30.06.2017. године.

Администрација и управа / Tрговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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Национална служба 
за запошљавање

TIM Co
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И

ПРОМЕТ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР)
Београд, Јована Рајића 5ц

тел. 011/28-36-786

TIM је предузеће посвећено здрављу жена, основано 1993. године 
као сервис медицинске опреме. Први уговори о заступању произ-
вођача медицинске опреме су потписани 2000. године са тада непо-
знатим америчким произвођачем штампача за нуклеарну медицину, 
фирмом CODONICS. Исте године су потписани уговори о заступању 
са америчком фирмом HOLOGIC, тада већ оријентисаном ка здрављу 
жена, и финском фирмом SOREDEX, у то време увелико доказаном у 
стоматолошкој радиологији. Од самог почетка успешно инсталира-
на, најмодернија опрема је омогућила да TIM усвоји мото: „Квалитет 
добија на дуге стазе“. Пред TIM су се постављали разни задаци, а он 
је увек био довољно велики да их успешно обави и довољно мали 
да их обави боље него било ко други... Током последњих година 
успешно смо проширили своје пословање на регион Србије, Црне 
Горе, БиХ и Македоније, учврстивши се као референтна компанија 
за дистрибуцију и одржавање дијагностичке медицинске опреме.

Сервисер медицинске опреме
стално запослење након пробног рада од 3 месеца

Обавезни услови: средња или виша стручна спрема из области 
електротехнике, електронике и/или машинства; рад са мерним 
инструментима и инструментацијом; сервисирање електронских и 
рачунарских система и компоненти; рад на рачунару: оперативни 
системи и апликације: Windows, Linux, MS Office, мрежни протоколи 
и стандарди: TCP/IP, VPN, DNS, DHCP...; активно течно знање енглес-
ког језика (писана и говорна употреба); возачка дозвола Б катего-
рије (активан возач).

Пожељне карактеристике: претходно радно искуство као сервисер 
медицинске опреме у DICOM окружењу, рад на терену; познавање 
мрежних протокола медицинске опреме у болничком окружењу; 
претходно искуство рада на ERP апликацијама, Pantheon; изузетне 
вештине комуникације; личне особине: марљивост, одговорност и 
дисциплинованост.

Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове опреме код корис-
ника, уз израду документације; извршавање редовног превентивног 
одржавања опреме код корисника уз вођење документације; дијаг-
ностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту 
сервиса, уз вођење документације; наручивање и вођење лагера 
резервних делова; генерисање извештаја, сервисне документације 
и радних налога; комуникација са корисницима и вендором; испо-
рука опреме и потрошног материјала крајњим корисницима.

Нудимо вам: стимулативaн рад са најмодернијом опремом и техно-
логијом уз могућност напредовања; тимски рад у здравој средини; 
константно школовање и едукацију; рад у складу са свим важећим 
заштитним протоколима и регулативом; службени ауто, мобилни 
телефон и преносни рачунар; стално запослење након пробног рада 
од 3 месеца.

Кандидати који испуњавају услове конкурса достављају мотивацио-
но писмо и радну биографију на и-мејл адресу: office@timco.rs. Рок 
трајања конкурса: 15.07.2017.

Сервисер медицинске опреме
стално запослење након пробног рада од 3 месеца

Обавезни услови: средња или виша стручна спрема из области 
електротехнике, електронике и/или машинства; 2-5 година рад-
ног искуства као сервисер медицинске опреме у DICOM окружењу, 
рад на терену; теоријско и оперативно познавање електронике и 
електромашинских компоненти; рад са мерним инструментима и 
инструментацијом; рад на рачунару: оперативни системи и аплика-
ције: Windows, Linux, MS Office, ERP, мрежни протоколи и стандарди: 
DICOM, TCP/IP, VPN, DNS, DHCP... (креирање и одржавање), позна-

вање базе података: SQL, Access; активно течно знање енглеског 
језика (писана и говорна употреба); возачка дозвола Б категорије 
(активни возач).

Пожељне карактеристике: познавање мрежних протокола меди-
цинске опреме у болничком окружењу; поседовање лиценце за сер-
висирање и заштиту од извора јонизујућег зрачења; мрежни прото-
коли и стандарди: напредно познавање активне и пасивне мрежне 
инфраструктуре (Cisco, Linksys, Microtick, Аlaid Telesis,...), виртуализа-
ција (Vmware), серверски оперативни системи (Мајкрософт сервер 
и Линукс сервер), Storage (FreeNAS, Netapp и Cisco..), VOIP (Linksis, 
Cisko, Asterisk..); изузетне вештине комуникације; личне особине: 
марљивост, одговорност и дисциплинованост.

Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове опреме код корис-
ника, уз израду документације; извршавање редовног превентивног 
одржавања опреме код корисника уз вођење документације; дијаг-
ностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту 
сервиса, уз вођење документације; наручивање и вођење лагера 
резервних делова; генерисање извештаја, сервисне документације 
и радних налога; комуникација и уговарањe са корисницима и вен-
дором; испорука опреме и потрошног материјала крајњим корисни-
цима; одржавање постојеће мрежне и рачунарске опреме у преду-
зећу (рачунари, мрежа, VOiP, Storage сервер, VPN...).

Нудимо вам: стимулативaн рад са најмодернијом опремом и техно-
логијом уз могућност напредовања; тимски рад у здравој средини; 
константно школовање и едукација; рад у складу са свим важећим 
заштитним протоколима и регулативом; службени ауто, мобилни 
телефон и преносни рачунар; стално запослење након пробног 
рада од 3 месеца.

Кандидати који испуњавају услове конкурса достављаjу мотивацио-
но писмо и радну биографију на и-мејл адресу: office@timco.rs. Рок 
трајања конкурса: 15.07.2017.

DELTA DANUBE
ДОО Ковин

Ковин, Индустријска зона блок 119

Фриготехничар компресиониста

Опис посла: одржавање компресора, хладњаче и тунела за замр-
завање хране.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, механичар за расхлад-
не уређаје или технолог одржавања расхладних система и уређаја. 
Пожељно познавање рада компресора и расхладних система у 
производњи хране. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 
069/652-126 или да пријаву пошаљу на горенаведену адресу. Прија-
ве слати до 20.06.2017.

„AGRO GALLINA“ DOO
Дубовац, Цара Лазара 80

тел. 064/9093-631
e-mail: dobricicmiroslav@yahoo.com

Кувар - продавац

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - кувар, рад у сменама, обез-
беђена исхрана. Јављање кандидата путем телефона или мејлом. 
Рок за пријаву: 15.06.2017. Лице за контакт: Мирослав Добричић.

Tрговина и услуге
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INTERSEC TEAM
Нови Сад, Руменачки пут 9а

Службеник обезбеђења
место рада Нови Бечеј, на одређено време

20 извршилаца

Опис посла: службеник обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство није бит-
но; лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења 
- без оружја; лиценца за вршење основних послова службеника 
обезбеђења - са оружјем. Напомена: уколико кандидат не поседу-
је лиценцу, по ступању на рад ће бити упућен на обуку ради сти-
цања исте. Рад у сменама. Трајање конкурса: 05.07.2017. Директно 
пријављивање кандидата на горенаведену адресу или јављање на 
телефон: 062/802-8508.

„БАВАКО“ ДОО
11000 Београд, Кнегиње Зорке 56

тел. 011/244-1939
e-mail: office@bavako.rs

Комерцијалиста
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; 3 
године радног искуства, положен државни стручни испит, основна 
информатичка обука. Кандидати треба да се јаве путем телефона 
или да пошаљу CV на и-мејл адресу. Рок за пријаву: до 06.07.2017. 
године.

„КОПАОНИК“ АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме; 12 месеци радног 
искуства у продаји грађевинског материјала; возачка дозвола Б 
категорије.

Виљушкариста
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства на 
наведеним пословима; обука за руковање виљушкаром.

ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу CV поштом или на и-мејл 
адресу.

„SOULFOOD“ DOO
Београд - Палилула, Панчевачки пут 87

тел. 060/3042-168

Продавац
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Пожељно радно искуство, 
али није услов. Пријаве кандидата путем телефона: 060/3042-168.

„ГАРДЕН - СИСТЕМ“ ДОО
Лозница, Улица краља Петра 28

тел. 064/8258-059

Кувар
место рада је Ресторан „Доњи град“, Београд, 

Високог Стевана 54
на одређено време

Помоћни кувар
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 12 месеци радног 
искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања огласа.

„БОРИК ПЛУС“ ДОО
11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 8/33

Комерцијалиста
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у било ком занимању, 
радно искуство 12 месеци у траженом послу на продаји специфи-
чне робе правним лицима, познавање основних термина у елек-
троници, познавање рада на рачунару (Win, Word, Excel, пожељно 
веб дизајн), знање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије. 
Пријаве слати на и-мејл: borikvp@gmail.com, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

„APEX SOLUTION TECHNOLOGY” DOO
11000 Београд, Макензијева 24/II

Контролор путних исправа у јавном превозу
на одређено време до 2 године

30 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању 
(предност саобраћајна струка), познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика, пожељно искуство на наведеним пословима, 
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на и-мејл: konkurs@
apextechnology.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Tрговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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„ПУТНИК“ АД
21000 Нови Сад, Илије Огњановића 24

e-mail: pravnasluzba@putnikns.rs

Собарица - хигијеничар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на наведени и-мејл. Рок за пријаву: до 21.06.2017.

„НУПАЦ“ ДОО
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 7

e-mail: nupacns@gmail.com

Рад на доради и производњи
на одређено време 2 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - графички техничар дораде и 
прераде или машински техничар - конструктор или III степен струч-
не спреме; пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Јављање кандидата 
на наведени мејл. Рок за пријаву: до 04.07.2017.

ДАНИЈЕЛА МИШУРИЋ
ПР КЊИГОВОДСТВО

„CONTO TOO” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26

e-mail: knjigovodstvo@conto.rs

Контрола књижења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста и 
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финан-
сије; VI/2 степен, економиста; VI/1 степен, економиста за финансије, 
рачуноводство и банкаство; IV степен, економски техничар, правни 
техничар или административни техничар; основна информатичка 
обука; рад у сменама. Јављање кандидата на наведени мејл. Рок за 
пријаву: до 30.06.2017.

DOO „CORP. JVJV“
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 12

тел. 064/8415-969

Слајсовање и паковање шунке

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на наведени телефон. Рок за пријаву: до 
17.06.2017.

„ФИНОПЕК“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Рудничка 12а

Продавац
на одређено време 3 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; пробни рад 1 месец. 

Пекар
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме.

Магационер
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; пробни рад 1 месец.
Кувар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме; пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата 
на број телефона: 060/2050-983. Рок за пријаву: до 05.07.2017.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Помоћни радник
на одређено време 6 месеци, запошљавање особа са 

инвалидитетом
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на наведени мејл и број телефона. Рок за 
пријаву: до 07.07.2017.

ПФС „ХИГИЈЕНА“
21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 42

тел. 066/291-070

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. 
Теренски рад. Јављање кандидата на наведени број телефона. Рок 
за пријаву: до 23.06.2017.

ДОО „ИНОБАЧКА“
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А

тел. 021/557-400
e-mail: ilijana@inobacka.com

Шеф рачуноводства и финансија
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста 
или дипломирани економиста за општу економију, банкарство и 
финансије; лиценцирани овлашћени рачуновођа; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - почетни ниво; обезбеђена исхрана; 
минимум 10 година радног искуства и познавање области грађеви-
нарства. Јављање кандидата на наведени телефон и мејл. Рок за 
пријаву: до 07.07.2017.

Tрговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE

А.Д.О. БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

У огласу објављеном 07.06.2017. године у публикацији 
„Послови“, за рад у Смедереву, исправља се и-мејл и тре-
ба да гласи: j.faragovic@wiener.co.rs. Пријаве најкасније до 
22.06.2017. године.

ТАКСИ ПРЕВОЗ „MAXI-TAXI“
25000 Сомбор, Грује Дедића 16а

тел. 069/4422-220

Ауто-механичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; 12 месеци 
радног искуства; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: до 
08.07.2017. године.

СЗТР ,,ГОРАН“
Београд, Алтина - Земун

тел. 065/21-93-543
e-mail: servis@fiatservis.rs

Ауто-електричар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: ауто-електричар, III степен стручне спреме; електрони-
чар, IV степен стручне спреме; радно искуство најмање 6 месеци, 
обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне радног мес-
та. Кандидати могу да доставе своје радне биографије послодавцу 
путем и-мејла или да се јаве на наведени број телефона, лице за 
контакт Наташа Филиповић.

„ЈАКУЗА“ ДОО - БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346

e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
50 извршилаца

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи 

Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на 
одређено време

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

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
место рада: подручје Републике Србије изузев 

Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно иску-
ство; пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и 
обуку за руковање оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послода-
вцу путем телефона или послати радну биографију на наведену мејл 
адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

„LASTVA“ DOO
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

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

Комерцијалиста за рад на терену
место рада Београд

УСЛОВИ: средњи ниво образовања, возачка дозвола Б категорије, 
1 година радног искуства у продаји школског, канцеларијског и 
рекламног материјала. Рок трајања конкурса: до попуне радног мес-
та. Кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу 
путем и-мејл или телефоном. Лице за контакт Весна Драговић.

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН
Беочин, Беочински пут бб

тел. 021/62-65-102, 063/303-430

Комерцијалиста

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

„SINTERFUSE“ DOO
Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/0310-171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда интерних пројеката.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен струч-
не спреме; радно искуство од 5 до 10 година рада на пројектима; 
енглески језик - виши ниво; информатичка обука; обука за Autocad. 
Током рада на терену обезбеђен превоз и исхрана. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу 
путем телефона или послати радну биографију на и-мејл. Лице за 
контакт Љиљана Кнежевић.

 „AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада 
на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство 
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. 
Лице за контакт Слободан Савић.

Tрговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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 „TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; наплаћи-
вање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног 
рачуна; вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на 
крају смене; савесно и пажљиво руковање повереним средствима 
рада; љубазно и коректно понашање према купцима и колегама; 
придржавање прописа из области из заштите на раду и ППЗ; посе-
довање уредне санитарне књижице; пријављивање нерегуларнос-
ти у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштовање 
организације рада и пословања код послодавца, као и услова и 
правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других 
обавеза из радног односа; обавештавање послодавца о битним 
околностима које утичу или би могле утицати на обављање посло-
ва утврђених уговором о раду; обавештавање послодавца о свакој 
врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак мате-
ријалне штете; извршавање радних налога непосредног руководио-
ца и директора; доследно поштовање, спровођење и придржавање 
одредби закона, Правилника о раду и других аката послодавца, 
процедура и упутстава; незлоупотребљавање права на одсуство 
због привремене спречености за рад; пристојно понашање на раду, 
коректан однос према странкама, пословним партнерима и другим 
запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и 
унапређење пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обез-
беђен је смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за 
рад на каси. Неопходна прецизност и одговорност у раду са нов-
цем, спремност на тимски рад; да су кандидати вредни, одговорни, 
комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном савет-
нику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво; 
наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна; вршење сменског и дневног пописа горива; 
вођење рачуна о уредности места где се обавља посао; у случају 
рекламације од стране купца предузимање одговарајуће мере и 
упућивање код надлежног за обављање тог дела посла како би 
купац био задовољан; по завршетку посла у задњој смени обезбеђи-
вање инвентара и објекта од евентуалне штете; савесно и пажљиво 
руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно пона-
шање према купцима и према колегама; придржавање прописа из 
области заштите на раду и ППЗ; уредно подвргавање санитарном 
прегледу и поседовање уредне санитарне књижице; сношење одго-
ворности за све мањкове који настану за време сопственог рада, а 
ако је немогуће утврдити када је мањак настао солидарно одгова-
рање са својим колегама; савесно и одговорно обављање послова на 
којима се ради; пријављивање нерегуларности у раду других запос-
лених непосредном руководиоцу; поштовање организације рада и 
пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у 
вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; 
обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би 
могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду; 
обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности 
за живот и здравље и настанак материјалне штете; извршавање 
радних налога непосредног руководиоца и директора; доследно 
поштовање, спровођење и придржавање одредаба закона, Пра-

вилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; 
не злоупотребљавање права на одсуство због привремене спрече-
ности за рад; пристојно понашање на раду, коректан однос према 
странкама, пословним партнерима и другим запосленим код посло-
давца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања; 
чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обез-
беђен је смештај; рад у сменама, ноћни рад. Послодавац организује 
обуку за дато радно место. Неопходни су прецизност и одговорност 
у раду са новцем, спремност на тимски рад. Кандидати треба да су 
вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се 
јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за 
групни разговор са послодавцем.

          Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотерапеут
за потребе Медицинског сектора - Одељење за 

физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено 
време ради замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме физиотерапеутског смера; поло-
жен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове вишег физиотерапеута”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одељењу или терапијама за потребе Медицинског 

сектора - Одељење за физикалну медицину и 
рехабилитацију, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, медицин-
ски техничар; положен стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове медицинске сестре - техничара”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Спремачица
у здравственој заштити, за потребе Одељења за 

управљање смештајним капацитетима, на одређено 
време ради замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: основна школа; познавање српског и мађарског јези-
ка. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној основној школи. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове спрема-
чице у здравственој заштити”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Tрговина и услуге / Mедицина

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Помоћни кухињски радник
на одређено време од 2 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу: 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље 
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас“ или лич-
но у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стру-
чне спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уве-
рење о положеном стручном испиту, кратку биографију. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу или непосредно у болници. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Виша медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

Опис послова: обавља најсложеније послове здравствене неге 
болесника, односно најсложеније дијагностичко-терапијске проце-
дуре у складу са садржином рада Клинике; води медицинску доку-
ментацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; учест-
вује у спровођењу здравствено-васпитног рада и едукацији средњих 
медицинских сестара - техничара; обавља и остале послове своје 
струке у оквиру сменског рада по налогу главне медицинске сес-
тре - техничара одељења, надзорне медицинске сестре - техничара 
одсека, којој одговара за свој рад.

УСЛОВИ: виша медицинска школа, VI/1 степен стручне спреме; 
стручни испит; рад на рачунару (MS Office пакет, интернет). Канди-
дати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о завршеној вишој медицинској школи, оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, 
краћу биографију са пропратним писмом.

Медицинска сестра - техничар
12 извршилаца

Опис послова: обавља послове здравствене неге болесника и 
потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада 
одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагно-
стичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за 

увид у здравствени статус болесника; обавља и остале послове своје 
струке у оквиру сменског рада по налогу главне медицинске сестре - 
техничара одељења, надзорне медицинске сестре - техничара одсе-
ка, којој одговара за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен стручне спреме; 
стручни испит; рад на рачунару (MS Office пакет, интернет). Канди-
дати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању лицен-
це, краћу биографију са пропратним писмом.

ОСТАЛО: Пријаву доставити на адресу КБЦ „Др Драгиша Мишовић 
- Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1, или лично Архиви установе, 
Јована Мариновића 4, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста интерне 
медицине

на одређено време до 30.11.2017. године, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из 
интерне медицине; положен стручни испит за доктора медицине; 
лиценца Лекарске коморе Србије. Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, фотокопију дипломе о стеченом стручном називу 
специјалисте интерне медицине, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за доктора медицине, фотокопију лиценце Лекар-
ске коморе Србије, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих болесника

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер; положен стручни испит 
за медицинску сестру техничара; лиценца Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани канди-
дати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, 
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на адресу 
Института, са назнаком „Пријава на оглас”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити 
позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

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

Стоматолошка сестра
за рад у Служби за стоматолошку здравствену 

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

одсуства ради неге детета

Опис посла: асистира доктору стоматологу и стоматологу специја-
листи приликом обављања терапеутског захвата; припрема меке и 
чврсте испуне за лечење и пломбирање зуба; припрема и поставља 
потребне инструменте и остали материјал за рад и уклања их по 
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завршеној интервенцији; врши припрему инструмената, шприцева, 
игала и осталог материјала за стерилизацију и исте стерилише; кон-
тролише исправност стерилизације физичким, хемијским и биолош-
ким методама; врши подмазивање и одржавање машина и осталих 
средстава за рад и стара се о хигијени истих; по налогу доктора 
стоматолога или стоматолога специјалисте даје амбулирану тера-
пију (Анти шок ТХ), материјално се задужује, требује ситан ивентар 
и потрошни материјал; води потребну медицинску документацију 
(уписује урађене услуге у картон пацијента, дневник рада и слично); 
прави месечне, тромесечне и годишње извештаје; стара се о зака-
зивању пацијената на предлог доктора стоматолога, стоматолога 
специјалисте и даје потребна обавештења пацијентима; обавља и 
друге послове из своје струке по налогу доктора стоматолога - сто-
матолога специјалисте са којим ради у тиму, главне сестре службе, 
шефа одељења и начелника службе.
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, смер стоматолошка сестра 
- техничар и положен стручни испит. Кандидати уз пријаву подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, решење о упису у 
Комору медицинских сестара - техничара Србије. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Доктор медицине
ради упућивања на специјализацију из хигијене, за 

рад у Центру за хигијену и хуману екологију

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа и упућивања 
на специјализацију предвиђени су Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Пирот (бр. 331 од 
08.02.2016. године) и Правилником о критеријумима и ближим усло-
вима за упућивање на специјализацију и ужу специјализацију здрав-
ствених радника и здравствених сарадника ЗЗЈЗ Пирот (бр. 1352/2 
од 25.05.2017. године): завршен медицински факултет (VII/1 степен 
стручне спреме); положен стручни испит; познавање рада на рачуна-
ру; пожељно знање енглеског језика; положен возачки испит.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
кратку биографију, адресу и контакт телефон; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеном медицинском факултету са уписаном про-
сечном оценом студирања; оверену фотокопију странице из инде-
кса на којој је оцена из предмета Хигијена; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потврду о дужини радног 
стажа - издата од стране послодавца (уколико је кандидат у радном 
односу) или потврда да се налази на евиденцији Националне службе 
за запошљавање (уколико је кандидат незапослено лице); оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије; 
уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП) - издато након 
објављивања огласа; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, које је издато након објављивања огласа (издаје 
Основни и Виши суд у Пироту); копирану или скенирану возачку 
дозволу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Завода за јавно 
здравље Пирот, Кеј бб са назнаком: „Оглас за доктора медицине”. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој 
способности за рад - лекарско уверење. Непотпуне и неблаговреме-
но приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

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

повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове педијатријске сестре - техничара 
и послове медицинске сестре - техничара предвиђене Законом о 
здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као 
и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: виша медицинска школа 
или средња медицинска школа педијатријског или општег смера са 
положеним стручним испитом, односно VI или IV степен стручне 
спреме медицинске струке.

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике, на 
одређено време, најдуже до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове лабораторијског техничара пред-
виђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским 
актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима меди-
цинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: средња медицинска школа 
лабораторијског смера са положеним стручним испитом, односно IV 
степен стручне спреме медицинске струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипло-
ме о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту, решење о упису у именик 
Коморе медицинских сестара и техничара Србије или лиценцу и нео-
верену фотокопију личне карте.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР
Зајечар, Сремска 13

Доктор медицине
уз могућност упућивања на специјализацију из грана 

превентивне медицине (хигијене, епидемиологије 
или микробиологије), пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: VII/1 степен стручне спреме - завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, лиценца издата од стране 
Лекарске коморе Србије или решење о упису у Лекарску комору. 
Кандидати преко Одељења за опште и правне послове Завода, уз 
пријаву прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовере-
ним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије, извод 
из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку 
биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и и-мејл адре-
сом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити Одељењу за 
опште и правне послове. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
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способности за послове за које се прима. Одлука о избору кан-
дидата ће бити објављена на огласној табли и на сајту Завода, а 
све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште 
и правне послове.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Клинички лекар
у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију, 

пробни рад 3 месеца

2) Клинички лекар
у Служби за оториноларингологију са 

максилофацијалном хирургијом, Клиника за 
хирургију, пробни рад 3 месеца

3) Клинички лекар
у Служби кардиологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

4) Клинички лекар
у Служби гастроентерологије са хепатологијом, 

Клиника за интерну медицину, пробни рад 3 месеца

5) Клинички лекар
у Служби медикалне онкологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

6) Клинички л2екар
у Служби за радиолошку дијагностику Заједничке 

медицинске службе, пробни рад 3 месеца

Услови за радно место 1: висока стручна спрема (завршен меди-
цински факултет), положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету.

Услови за радна места 2, 3, 4, 5 и 6: висока стручна спре-
ма (завршен медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, искуство у клиничком раду у 
области конкурса.

Уз пријаву на конкурс, за заснивање радног односа за рад-
но место 1 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана; диплома о завршеном медицинском факулте-
ту; уверење о положеном стручном испиту; лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије; извод из матичне књиге венчаних, 
ако је кандидат променио презиме.

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за рад-
на места 2, 3, 4, 5 и 6 прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено спо-
собан за тражене послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном медицин-
ском факултету; уверење о положеном стручном испиту; лицен-
ца или решење о упису у Лекарску комору Србије; доказ о радном 
искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице); извод из матичне књиге венча-
них, ако је кандидат променио презиме.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); 
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испи-
ту; лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије; овере-
ну фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне карте 

нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање; фотоко-
пију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна 
места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у рад-
ни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које 
конкуришу, лично или путем поште на адресу: Клиничко-болнички 
центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Виша/струковна медицинска сестра
у Служби операционог блока са јединицом 

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

2) Виши радиолошки техничар/струковни 
медицински радиолог

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

3) Виши дијететичар - нутрициониста/
струковни нутрициониста дијететичар

у Служби за специјалистичке и консултативне 
прегледе Заједничке медицинске службе, пробни 

рад 3 месеца

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

интензивног лечења и централном 
стерилизацијом, Клиника за хирургију, пробни 

рад 3 месеца
2 извршиоца

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

хирургију, пробни рад 3 месеца

6) Медицинска сестра - техничар
у Служби кардиологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

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

медицину, пробни рад 3 месеца

8) Медицинска сестра - техничар
у Служби интернистичке геријатрије, Клиника за 

интерну медицину, пробни рад 3 месеца

9) Лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску дијагностику Заједничке 

медицинске службе, пробни рад 3 месеца

10) Медицинска сестра - техничар
у Служби трансфузиологије Заједничке медицинске 

службе, пробни рад 3 месеца

Mедицина
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11) Медицинска сестра - техничар
у Служби анестезије са реаниматологијом и 

терапијом бола Заједничке медицинске службе, 
пробни рад 3 месеца

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

Заједничке медицинске службе, пробни рад 3 месеца

Услови за радно место 1: завршена виша медицинска школа/
струковна медицинска школа - општи смер; положен стручни испит 
након завршене више медицинске/струковне медицинске школе; 
радно искуство у клиничком раду.

Услови за радно место 2: завршена виша медицинска школа/
струковна медицинска школа - смер виши радиолошки техничар/
струковни медицински радиолог; положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицинске школе; радно 
искуство у клиничком раду.

Услови за радно место 3: завршена виша медицинска школа/
струковна медицинска школа - смер виши дијететичар - нутрициони-
ста/струковни нутрициониста дијететичар; положен стручни испит 
након завршене више медицинске/струковне медицинске школе.

Услови за радна места 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12: завршена 
средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит 
након завршене средње школе; радно искуство у клиничком раду 
(за радна места 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12).

Услови за радно место 9: завршена средња медицинска школа - 
смер лабораторијски техничар; положен стручни испит након завр-
шене средње школе; радно искуство у лабораторијском раду.

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радна 
места 1, 2 и 3 прилажу се у овереној фотокопији следећа докумен-
та: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефо-
ном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан 
за тражене послове и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана; диплома о завршеној вишој/струковној 
медицинској школи - општи смер (за радно место 1); диплома о 
завршеној вишој/струковној медицинској школи смер - виши радио-
лошки техничар/струковни медицински радиолог (за радно место 
2), диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи - смер 
виши дијететичар - нутрициониста/струковни нутрициониста дијете-
тичар, (за радно место 3); уверење о положеном стручном испиту 
након завршене више/струковне медицинске школе; извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о рад-
ном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице), (за радна места 1 и 2).

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радна 
места 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, е-mail адресом; изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове и да се против њега 
не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи - општи смер (за радна места 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12); диплома о завршеној средњој медицин-
ској школи - смер за лабораторијске техничаре (за радно место 
9); уверење о положеном стручном испиту након завршене средње 
медицинске школе; сведочанства за сваки разред средње школе; 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме; доказ о радном искуству након положеног стручног испита 
(потврда послодаваца или фотокопија радне књижице), (за радна 
места 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); 
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испи-

ту; оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију лич-
не карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање; 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна 
места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти, са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време“, са навођењем радног места за које 
конкуришу, лично или путем поште на адресу: Клиничко-болнички 
центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

Дипломирани социјални радник
у Служби за организацију, планирање, евалуацију 

и медицинску информатику Заједничке медицинске 
службе, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен Факултет политичких 
наука - студије социјалне политике и социјалног рада); положен 
стручни испит по завршеном Факултету политичких наука - студија 
социјалне политике и социјалног рада у Министарству здравља 
Републике Србије; радно искуство у области конкурса.

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата 
да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега 
не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завр-
шеном Факултету политичких наука - студија социјалне политике и 
социјалног рада; уверење о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о 
радном искуству након положеног стручног испита (потврда посло-
даваца или фотокопија радне књижице). 

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); 
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испи-
ту, уверења о држављанству; фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Kомисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор 
ради прибављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и админи-
стративне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве 
доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком 
„За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са 
навођењем радног места за које конкуришу, лично или путем поште 
на адресу: Клиничко-болнички центар Земун, 11080 Београд, Вукова 
9. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који 
не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ 
Земун.
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

Помоћни кувар
у Служби за техничке и друге сличне послове, 

пробни рад 3 месеца

Физички радник
у Служби за техничке и друге сличне послове, 

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно искуство. Уз пријаву на 
конкурс за заснивање радног односа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о заврше-
ној основној школи; извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме; доказ о радном искуству (потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); 
оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи; овере-
ну фотокопијуу уверења о држављанству; фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање; фото-
копију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће 
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна 
места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти, са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време“, са навођењем радног места за које 
конкуришу, лично или путем поште на адресу: Клиничко-болнички 
центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници КБЦ Земун.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

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

Правни референт
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет; просеч-
на оцена већа од 8,00; познавање најмање једног страног језика; 
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање 
магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног 
испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радна књижице или потврда посло-
давца); фотокопију личне карте или очитану личну карту; биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

Начелник Службе за техничке и друге сличне 
послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет техничке струке; 
пожељно је претходно радно искуство на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе 
и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту 
за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат 
има); потврду издату од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радна књижи-
це или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану 
личну карту; биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; поло-
жен стручни испит; познавање најмање једног страног језика; 
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установама. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету (са просечном оценом студирања); 
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испи-
ту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат 
има); потврду о започетој или завршеној специјализацији, уколико 
је кандидат завршио или започео специјализацију; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног 
испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); фотокопију личне карте или очитану личну карту; биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи 
смер; положен стручни испит; пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (са просечном оценом); оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потвр-
ду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, 
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укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и 
контакт телефоном.

Оперативни програмер АОП-а
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа електротехнике 
и рачунарства, струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 
положен стручни испит; пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи (са просечном оценом студирања); оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потвр-
ду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; биографију са адресом и контакт телефоном.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - ради-
олошки смер; положен стручни испит; пожељно је претходно рад-
но искуство у стационарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној одговарајућој школи (са просечном оценом); оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, школа за угоститељске 
раднике - смер за куваре; положен стручни испит; пожељно је прет-
ходно радно искуство у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној одговарајућој школи (са просечном оценом); оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потвр-
ду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима кувара; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: пробни рад три месеца. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом или које нису у складу са условима, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месе-
ци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију, фотокопију личне крате, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве сла-
ти у затвореној коверти, на адресу Клинике, са назнаком “Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено 
време по основу замене до повратка радника са боловања - 1 извр-

шилац”. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних 

стања, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на неплаћеном одсуству, до 

повратка запослене на рад или престанка њеног 
радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен струч-
ни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или 
решење о упису у комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); оворену фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); оверену фотокопију лиценце или решења о упису у име-
ник одговарајуће коморе.

2) Радник у болничкој капели
за рад у болничкој капели при Служби за патолошку, 

патохистолошку и цитолошку дијагностику, на 
одређено време 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: основна школа, I степен. Кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију све-
дочанства; фотокопију личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су сведочанства издата на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 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 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, на горенаведену адресу.

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. Послодавац је заинтересован 
и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном 
искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, на и-мејл адресе или да се јаве путем телефо-
на: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.
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ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522 лок. 725

Медицинска сестра - техничар, општи смер
за рад на Одељењу за општу хирургију, на одређено 

време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако кан-
дидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карак-
теристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас доставља-
ти 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 резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације обратити се на број теле-
фона: 026/240-725. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Лекар специјалиста офталмолог
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: завршен медицински факултет, положен стручни испит, завр-
шена специјализација из офталмологије, лиценца за рад у струци 
или решење о упису у Лекарску комору. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дипломе или уверења о положеном специјалистичком 
испиту из офталмологије, оверену фотокопију лиценце за рад у 
струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Лекар-
ске коморе.

Лекар специјалиста микробиолог
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: завршен медицински факултет, положен стручни испит, завр-
шена специјализација из микробиологије, лиценца за рад у струци 
или решење о упису у Лекарску комору. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
дипломе или уверења о положеном специјалистичком испиту из 
микробиологије, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик Лекарске коморе.

Медицинска сестра - техничар - општи смер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: завршена средња медицинска школа - општи смер; положен 
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном 

стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе медицинских 
сетара и техничара.

Помоћни кухињски радник
УСЛОВИ: НК радник, I степен стручности. Поред општих услова 
предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: завршена основна школа. Као доказе о испуњености ових 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи.

Спремач болничких просторија
УСЛОВИ: НК радник, I степен стручности. Поред општих усло-
ва предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: завршена основна школа. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи.

Спремач болничких просторија
на одређено време од шест месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које прис-
тигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаву на оглас доставити у затвореној коверти, путем 
поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Прија-
ва на оглас за (навести радно место за које се пријава подноси)“ или 
лично у просторијама болнице, лицу за пријем поште.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб

e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, лиценца за фармацеуте, основна 
информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на горенаведену и-мејл адресу. 

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/2667-320

Лекар
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 
година радног искуства у раду са тежим пацијентима.

Лекар специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет; 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 
1 година радног искуства у раду са тежим пацијентима; положен 
специјалистички испит у области физикалне медицине и рехабили-
тације.
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Виши физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа; 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 
година радног искуства у раду са тежим пацијентима.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; обављен 
приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 година 
радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом и неоверене фото-
копије радне књижице, М образца, дипломе о завршеној школи, 
положеног стручног испита, положеног специјалистичког испита 
из физикалне медицине и рехабилитације. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертима, на наведе-
ну адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас“ 
и навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да 
буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа и то најкасније до 22.06.2017. године, као последњег 
дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин 
доставе. Пријаве које буду примљене у клиници после истека дана 
и сата наведеног у овом огласу одбациће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
пробни рад од два месеца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на болничком 
одељењу у оквиру своје специјалности, обављање консултатив-
них прегледа на захтев основне и примарне здравствене заштите, 
упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на ста-
ционарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених 
у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом 
израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у 
здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравстве-
них радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, 
ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних 
поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна миш-
љења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге 
послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу 
претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме 
- завршен медицински факултет и положен специјалистички испит 
из интерне медицине; пожељне и амбиције, знања, вештине или 
искуство у руковођењу, због могућности обављања послова руко-
водиоца различитих нивоа. Кандидати уз пријаву подносе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест 
месеци); потврду да нису осуђивани; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења, 
односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне 
медицине; копију извода из матичне књиге венчаних, ако је канди-
дат променио презиме; европски CV на српском језику. Пријаве са 
документацијом доставити лично или препоручено на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ција. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за обављање послова за које се заснива радни однос. Оглас 

ће бити објављен и на сајту Министарства здравља РС. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације 
обратити се на број телефона: 036/613-450.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва и хитну медицинску помоћ
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, оригинал или 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о 
лиценци издато од Лекарске коморе Србије.

Виша медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска 
школа, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли - општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или овере-
ну фотокопију решења о упису у именик коморе.

Медицинска сестра - физиотерапеутски 
техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа - физиотерапеутски техничар, положен стручни испит, 
лиценца за рад у струци или решење о упису у Комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - смер физиотерапеут, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у 
именик коморе. 

Возач
у Одељењу за техничке и друге сличне послове

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит 
Б категорије. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву са кратком биографијом, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи и фотокопију возачке дозволе.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас - не отварати“ или директно у рачуноводствену 
службу ДЗ Мионица, сваког радног дана од 7 до 15 часова. О потре-
би спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на кон-
курс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за 
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одлуку о пријему, одлучује директор. Одлука о избору кандидата 
донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на веб-страници и огласној табли 
ДЗ Мионица.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, пробни рад од три месеца

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за неурологију, пробни рад од три 

месеца

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за унутрашње болести, пробни 

рад од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
општег смера; положен стручни испит; предвиђен пробни рад од 
три месеца. 

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

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
гинеколошко-акушерског смера; положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
за потребе Службе за клиничко-биохемијско-

лабораторијску дијагностику, пробни рад од три 
месеца

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

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________“ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Радник на одржавању
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: ВКВ радник, електро, водоинсталатерске или браварске 
струке, положен возачки испит Б категорије. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе оверене фотокопије дипломе о завршеној шко-
ли, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству 
и потврда да се против лица не води судски поступак. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, 
Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скри-
нинг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са 
прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовре-
мено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује миш-
љења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове 
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-
нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистич-
ко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и 
упућивање на виши ниво здравствене зашитите, у поступку оства-
ривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на 
секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора меди-
цине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијен-
та на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и 
инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програми-
ма, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев 
и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, 
у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у 
својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из дело-
круга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Телефониста
на одређено време до повратка запослене са дужег 
одсуства (трудничко/породиљско), уз пробни рад

Опис послова: обавља послове на телефонској централи; даје оба-
вештења пацијентима; даје телефонска обавештења грађанима о 
раду у служби; прима пошту и исту доставља писарници; ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу начелника Техничке 
службе, коме је одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен стручне спре-
ме, курс телефонисте. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о завршеном кур-
су за телефонисте и фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља 
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. 
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли - IV спрат.

 Mедицина
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 
БОЛЕСТИ „КОВИН” У КОВИНУ

Ковин, Цара Лазара 253
факс: 013/741-166
тел. 013/741-234

Специјалиста психијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација 
из психијатрије (VII/2 степен), звање специјалиста психијатрије, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву са 
кратком биографијом доставе и: фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету и фотокопију уверења о завршеној специја-
лизацији из психијатрије.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен), звање док-
тор медицине, најмање 1 година рада у психијатрији. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и: фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, звање доктор 
медицине и уверење о положеном стручном испиту.

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: завршен факултет (VII/1 степен), звање дипломирани 
социјални радник, најмање 1 година рада у психијатрији. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и: фото-
копију о завршеној стручној спреми звање дипломирани социјални 
радник и фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен), образовног профила 
лабораторијски техничар, без обзира на радно искуство. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и: фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи, образовног профила 
лабораторијски техничар и уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен), звање медицинска 
сестра - техничар, без обзира на радно искуство. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и: фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, звање медицинска сестра-тех-
ничар и уверење о положеном стручном испиту.

Административни радник - архивар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: завршена средња школа (гимназија, економска или прав-
на - IV степен), без обзира на радно искуство. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и фотокопију о 
завршеној средњој школи - гимназија, економска или правна струка. 

ОСТАЛО: Изабрани кандидати биће у обавези да доставе лекарско 
уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255, 031/562-849

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

7 извршилаца

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

Виши физиотерапеут
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа одго-
варајућег смера и положен стручни испит.

Виши радиолошки техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа одго-
варајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра техничар - општи смер
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

14 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медсицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у ОЈ Општа болница Ужице

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Ужице

4 извршиоца

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

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

2 извршиоца

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

Виши радиолошки техничар
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа одго-
варајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар, општи смер
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.
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Лабораторијски техничар
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медсицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медсицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар, општи смер
за рад у ОЈ Дом здравља Пријепоље

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медсицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Прибој

2 извршиоца

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

Виша медицинска сестра - техничар, општи 
смер

за рад у ОЈ Општа болница Прибој

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа одго-
варајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар, општи смер
у ОЈ Општа болница Прибој

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у ОЈ Општа болница Прибој

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар, општи смер
за рад у ОЈ Дом здравља Прибој

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Пожега

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

Медицинска сестра - техничар, општи смер
за рад у ОЈ Дом здравља Пожега

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа: молбу за пријем 
са тачно назначеним радним местом на које се конкурише, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету однос-
но школи, оверену фотокопију уверења о стручном испиту и кратку 
биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном документацијом и назнаком за 

које радно место се конкурише, подносе се на адресу: Здравствени 
центар Ужице, 31000 Ужице, Милоша Обреновића 17, Комисија за 
пријем. Одлуку о пријему доноси директор Здравственог центра, у 
року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА
„ПРЕВЕНТИВА“

Прешево, Омладинска 35
тел. 062/11-52-477, 017/660 561

Дипломирани фармацеут медицинске 
биохемије

Опис посла: биохемијске анализе.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII степен стручне спреме, меди-
цински биохемичар; радно искуство није неопходан услов; положен 
стручни испит; радна лиценца Фармацеутске коморе. Обезбеђен 
смештај, дужина радног времена 8 сати (једна смена - пре подне). 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе путем поште или да се јаве на телефоне послодав-
ца. Лице за контакт Рамизи Самет.

   Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
25230 Кула, Маршала Тита 99

тел. 025/728-150
e-mail: dsk.kula@gmail.com

Социјални радник
на одређено време до повратка раднице са 
боловања, односно породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршене основне академске студије, VII/1 степен стручне 
спреме и стечено звање дипломирани социјални радник или мастер 
социјални радник (VII/1 степен); 1 година радног искуства, рад на 
рачунару: MS Office Word, Excel; возачка дозвола Б категорије. Кан-
дидати треба да уз молбу приложе потребну документацију: фото-
копију дипломе о завршеном факултету или уверење о стеченом 
образовању, фотокопију лиценце Коморе социјалне заштите, фото-
копију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ да кандидат није осуђиван, кратку биографију, фотоко-
пију возачке дозволе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе 
поштом или лично, на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас“. 
Лице које буде изабрано доставиће оверене фотокопије наведених 
докумената приликом пријема у радни однос. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО
„ПЛАВА ПТИЦА“

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Дипломирани дефектолог
на одређено време до повратка радника са боловања 

(до годину дана)

Дипломирани дефектолог
на одређено време до повратка директора са 

функције

Опис посла: спроводи васпитно-образовни рад и рехабилитацију 
са групом корисника и индивидуализовано, у складу са планом и 
програмом рада; спроводи дијагностичке и друге процедуре у циљу 
детекције и превенције сметњи у развоју код корисника; сачиња-
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ва планове и програме рада, као и извештаје о раду, води досије 
корисника и Матичну књигу; остварује сарадњу са осталим служ-
бама социјалне здравствене заштите и образовања по питању 
рехабилитације корисника; организује друштвено-забавни живот 
корисника из своје групе; сачињава иновативне програме; ради на 
стицању самосталности корисника из своје групе; даје информације 
родитељима, сродницима, стараоцима и упутном органу о корисни-
ку из своје групе; предлаже кориснике за награде; води прописану 
документацију и евиденцију из своје област рада; учествује у изради 
планова заштите корисника, као и друге прописане документације; 
спроводи индивидуални и саветодавни рад са родитељима; пружа 
подршку осталим стручним радницима и сарадницима и примењује 
знања и искуства из своје струке; учествује у научно-истраживачким 
и развојним пројектима; одговара за безбедност корисника који су 
му поверени током боравка у Удружењу. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипл. дефектолог оли-
гофренолог, дипл. дефектолог соматопед или дипл. дефектолог 
сурдоаудиолог; пожељна возачка дозвола Б категорије; пожељно 
радно искуство у струци; пожељна лиценца Министарства рада и 
социјалне политике. Потребна документација: фотокопија или очи-
тана лична карта, фотокопија дипломе о завршеној високој школи 
- оверена, фотокопија додатака дипломи или студентске књижице 
индекса (основне студије), биографија - CV. Сви кандидати пролазе 
теоријску и практичну проверу. Након избора кандидат има обуку за 
увођење у рад 15 дана. Пријаве се подносе лично, на горенаведеној 
адреси послодавца или путем поште. Рок за пријаву кандидата је 
22. јун до 15 часова, без обзира на начин слања пријаве. Комисија 
након пријема пријава позива кандидате на проверу и врши посту-
пак одабира кандидата.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 62

тел/факс: 035/312-274
e-mail: svilajnac.csr@minrzs.gov.rs, svilacen@ptt.rs

Административно-финансијски послови

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, висока (VII степен) струч-
на спрема, са звањем дипломирани економиста и виша (VI степен) 
стручна спрема, са звањем економиста, пет година радног искуства у 
струци, положен стручни испит; да кандидат није осуђиван и да про-
тив њега није покренут кривични поступак, као и да није покрену-
та истрага за кривична дела која га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријава на конкурс са краћом биографијом и 
доказима о испуњавању услова подноси се, у запечаћеној коверти, са 
назнаком „За конкурс” - не отварати, на горенаведену адресу, лично 
преко писарнице или путем поште. Уз пријаву на конкурс подноси се 
биографија која треба да садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства. 
Докази који се прилажу уз пријаву: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама, „Службени гласник РС“, број 20/09 и 145/14); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије 
од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“; оверена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној 
спреми; оверена фотокопија радне књижице; оригинали или оверене 
фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (потврде или 
други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства у 
струци); оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; 
уверење да кандидат није осуђиван; уверење да против кандидата 
није покренут кривични поступак, као и да није покренута истрага 
за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у 
државном органу; фотокопија личне карте (очитана лична карта). 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, комисија за спровођење конкурса одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је Горица Гајић, телефон: 
065/377-10-33, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.

  Пољопривреда

„КНЕЗ АГРАР“ ДОО
Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Механичар за поправку пољопривредних 
машина

УСЛОВИ: механичар пољопривредних машина.
Музач за мужу крава

на пољопривредном добру Земун
3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћни млекар.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве на број телефона: 064/859-
3199, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Индустрија и грађевинарство

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА” АД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци, рад на терену 

(Београд, Ресник, Ваљево)
10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; радно место са 
повећаним ризиком. 

Кадровски референт

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне 
спреме (гимназија, правно-биротехничка школа), познавање рада 
на рачунару (Word и Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве рад-
ника на обавезно здравствено и социјално осигурање, познавање 
основних законских прописа из области радног права.

Финансијско-рачуноводствени референт

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне 
спреме (економски техничар), познавање рада на рачунару (Word 
и Excel), искуство у поступку вођења књига у складу са рачуновод-
ственим прописима - рад на обради финансијских података, извода, 
улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен стручне 
спреме, напредно познавање рада на рачунару, виши ниво позна-
вања најмање једног страног језика; искуство у организационим 
пословима.

Ауто-механичар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на послови-
ма ауто-механичара.

Ауто-електричар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на послови-
ма ауто-електричара.

Помоћни грађевински радник

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељ-
но је радно искуство у области грађевинских радова.
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на 
и-мејл адресу: konkurs @geosonda.org или се јавити на телефоне: 
011/3222-157, 3225-183, лице за контакт Драгана Нововић.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД
34000 Крагујевац, Косовска 4

тел. 034/323-191

Овлашћени интерни ревизор, за послове 
унутрашњег надзора пословања друштва

пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста са 
сертификатом Коморе о стеченом звању овлашћени интерни реви-
зор, у складу са Законом о ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013). 
Уз пријаву доставити следећу документацију: биографију - CV, сер-
тификат Коморе о стеченом звању овлашћени интерни ревизор, 
уверење о држављанству, потврде надлежних органа да лице није 
осуђивано нити је покренута истрага ни кривични поступак. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ŠAMARICA
WINDOWS DOO

26212 Качарево, Маршала Тита 2б

Радник на нумеричким машинама - ЦНЦ 
машина

УСЛОВИ: компјутерска обрада дрвета; са радним искуством. 
Јављање кандидата на телефон: 013/603-101 или путем и-мејла: 
dsamarica@yahoo.com.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/25-10-792, 25-10-961
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком столу руч-
ним алатом, постављање и везивање арматуре.

Бравар варилац
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење делова на 
стубној бушилици, пасовање и пеглање, бушење на бушилици.

Електричар
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на елект-
ричним инсталацијама у предузећу и на градилишту и други налози 
по налогу послодавца. 

Тесар
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа оплата, 
праћење понашања оплате током бетонирања, рад на циркулару, 
моторној тестери

НК грађевински радник
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена, руч-
ни истовар, преношење, слагање материјала, ручни утовар шута, 
чишћење градилишта
УСЛОВИ: образовање није пресудан услов; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, 
дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, на и-мејл 
или да се јаве на телефон послодавца, лица за контакт: Биљана 
Ђогић, Милица Цвијовић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

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

e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интер-
ног ревизора; 5 година радног искуства. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Алек-
сандар Галић.

РП „ТЕХНОМЕТАЛ“ ДОО 
11030 Београд, Зрмањска 8а

тел. 011/8070-069
e-mail: rptehnometal@rptehnometal.co.rs

Варилац
на одређено време (постоји могућност да радни 

однос прерасте у запослење на неодређено време), 
место рада Остружница

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - заваривач, II степен - пос-
лужилац уређаја за заваривање и резање гасом, III или I степен 
машинске школе у било ком занимању; пожељно радно искуство 
12 месеци. Јављање кандидата мејлом или на контакт телефон: 
011/8070-069. Заказивање разговора на број: 066/8765-025.

Помоћни радник у производњи
на одређено време (постоји могућност да радни 

однос прерасте у запослење на неодређено време), 
за рад у армирачком погону

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме машинске струке. Јављање 
кандидата на број телефона: 011/8070-069. Заказивање разговора 
на број: 066/8765-025.

Индустрија и грађевинарство

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОО „Л-ПЛАСТ-БАГС“
18000 Ниш, Булевар Немањића бб

e-mail: lplast@sezampro.rs

Радник у производњи кеса
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

„PRO-BLASTING INTERNATIONAL“ DOO
18224 Бобовиште

e-mail: milos.bozinovic@problasting.rs

Електротехничар погона/процесне аутоматике 
- електротехнички цртач

УСЛОВИ: средња стручна спрема електротехничке струке, возач-
ка дозвола Б категорије, знање енглеског језика, читање елек-
трошема и рад на основу истих, шемирање и прешемирање 
командних ормана са опремом за аутоматско управљање елек-
тромоторних погона, спремност за самостални и тимски рад, 
спремност на рад у динамичном окружењу. Телефон за контакт: 
064/4030-610.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
“BAUMEISTER“ DOO

Београд - Звездара, 29. новембра 1

Оглас објављен техничком грешком 07.06.2017. године, у 
публикацији „Послови“, поништава се у целости.

„KOPEX MIN“
ДОО НИШ

Ниш - Црвени крст
тел. 069/44-064-74

e-mail: dragana.nenic@kopexmin.rs

Електрозаваривач - заваривање под прашком
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: аутоматско заваривање под прашком (121)

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; радно искуство минимум 6 месеци. Рад у сменама, 
обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу да се јаве путем телефона или да своје радне био-
графије доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт Драгана 
Ненић.

„PALCO“ DOO
Шабац, Нова 9 бб

e-mail: info@palco.rs

Прехрамбени технолог
на одређено време 3 месеца

Опис посла: практична примена и продаја производа за месну 
индустрију; техничко-технолошка подршка постојећим купцима; 
стална посета, развијање и одржавање односа са партнерима у 
земљи и иностранству; проналажење нових клијената.

УСЛОВИ: прехрамбени технолог VI -VII степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство у месној индустрији; возачка дозвола Б 
категорије; енглески језик (говорни и писани); знање рада на рачу-
нару; спремност на стално учење и усавршавање. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати могу послати радну биогра-
фију послодавцу путем и-мејла. Лице за контакт Никола Петровић.

   Саобраћај и везе

„Б.О.С. КОМПАНИ“ ДОО КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Јасички пут 19

Возач
место рада: Земун, Крајишка 81Н, пробни рад 1 

месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б кате-
горије, основно познавање рада на рачунару и почетно знање 
енглеског језика, одржавање возила и 2 године искуства на траже-
ним пословима. Кандидати могу да се пријаве слањем својих био-
графија поштом или на e-mail: nikola@boskompani.com, одласком на 
адресу послодавца сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова или 
позивом на број телефона: 062/271-422, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

„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
место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица, 

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

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 месе-
ци; возачка дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сменама, 
ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати 
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем је 
могућ сваког радног дана, од 8 до 15 часова, на адреси: 29. новем-
бар 1, Београд - Звездара. Такође, кандидати могу своје радне био-
графије да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на теле-
фон: 060/7679-022. Лице за контакт Бобан Шапоњић.

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

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном сао-
браћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, 
рад ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона, особа за 
контакт Владета Радосављевић или да доставе радне биографије 
путем и-мејла.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Техничка 
механика и теорија конструкција

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне 
области којој наставни предмет припада. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.192/16), као 
и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доста-
вити биографију са подацима о досадашњем раду, списак науч-
них радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
досатвљене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Камерна музика (за рад са анасамблима са 

клавиром)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Камерна 
музика (за рад са ансамблима са гудачким 

инструментима)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Камерна 
музика (за рад са лименим дувачким 

ансамблима)
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област Италијански 
језик

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу теоријско-
уметничку област Музичка теорија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област Клавир - 
упоредни предмет

на одређено врме од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Виола
на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на 
Полиинструменталној катедри

на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на Катедри за 
соло певање

на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на Катедри за 
гудачке инструменте

на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на Катедри за соло 
певање

на одређено време од 5 година

Уметнички сарадник на Катедри за соло певање 
(за рад у оперском студију)
на одређено време од 5 година

Уметнички сарадник на Катедри за гудачке 
инструменте

на одређено време од 5 година

Уметнички сарадник на Катедри за дириговање
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област Музичка 
теорија

на одређено време од 4 године
2 извршиоца

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено 

лице под условима прописаним законом и ако:

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

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 

пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

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

www.nsz.gov.rs
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Наставник за ужу стручну област солфеђа
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије (I степен); мастер академске 
студије (II степен).

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора 
бити студент докторских академских студија.

Асистент за ужу теоријско-уметничку област 
Музичка теорија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора 
бити студент докторских академских студија на студијском програму 
за композицију.

Асистент за ужу научну област Музичка теорија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора 
бити студент докторских академских студија на студијском програму 
за музичку теорију.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење и 68/15, 87/16), минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, бр. 101/15 од 31. мар-
та 2016. године), Правилником о јединственим минималним услови-
ма за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду 
бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета бр. 7/179 од 
5. априла 2016. и Правилником о минималним условима за избор у 
звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 
од 08. јула 2016. године. Пријаве са наведеном и-мејл адресо-
ми доказима о испуњавању услова конкурса подносе се Факулте-
ту музичке уметности у Београду. Попуњен Образац 2 у складу са 
условима из Правилника о минималним условима за избор у звања 
наставника на факултету бр. 01-1757/16 од 08. јула 2016. године 
доставља се на и-мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs и може се преузети 
са сајта факултета www.fmu.bg.ac.rs. Све информације могу се доби-
ти у Општој служби факултета, на тел. 3620-760. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне докумен-
тације неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17

Наставник у звање предавача за ужу стручну 
област Дизајн индустријских производа

реизбор наставника због истека изборног периода, 
на одређено време од 5 година

Наставник у звање предавача, ужа стручна 
област Примењена математика

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба 
да имају одговарајући академски назив: у звање предавача може 
бити изабрано лице које има научни назив специјалисте академских 
студија из области за коју се бира, као и лице које има високо обра-
зовање првог степена и призната уметничка дела, и да испуњавају 
остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: 
А) биографију - са свим битним подацима: 1) лични подаци: име 
и презиме, подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
општина), држављанству; 2) о постигнутим степенима образовања 
(наводе се сви завршени нивои образовања): назив установе на 
којој су студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, 
студијски програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна односно уметничка област; податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је 
било која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), 
називу установе која је извршила нострификацију; датуму и месту 
где је нострификована диплома стечена, називу установе у којој је 
стечена; 3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном 
и професионалном доприносу: за техничко-технолошке науке: 
научни и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са научних и струч-
них скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка зада-
така, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани 
постојећи производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове 
технологије; за образовно-уметничку област ликовне и при-
мењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на 
самосталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на колек-
тивним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална 
реализација уметничког дела; учествовање или вођење посебних 
уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи 
и иностранству; учешће на домаћим или међународним конкурси-
ма уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним 
изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за 
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена теоријска или 
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна перио-
дика); професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно) 
усавршавање знања и вештина (напомена: моле се кандидати 
да биографске податке и податке о научноистраживачком, умет-
ничком, стручном и професионалном доприносу осим у штампаној 
форми доставе и на CD-у); 4) податке о доприносу у настави: о уна-
пређењу образовног процеса: руковођење развојем или учество-
вање у развоју студијског програма, унапређење студијског про-
грама, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена 
система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног 
процеса; о наставној делатности: увођењу нових наставних метода; 
напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење 
завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни 
уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауто-
ризована скрипта, практикум, видео-туторијали, рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина; 5) 
податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбе-
ник издат од стране или за потребе других високошколских устано-
ва; поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других 
високошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране или 
за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и 
помоћних уџбеника, издатих од стране или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потребе прив-
редних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима 
за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у 
стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; награде и признања 
за научни, стручни и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна 
предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; члан-
ства у одборима међународних научних конференција и одборима 
научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, 
уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката; 
организација научних скупова; руковођење научним пројектима, 
потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним друшт-
вима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и 
телима других министарстава везаних за научну и просветну делат-
ност; позитивна цитираност кандидатових радова - по цитату (без 
аутоцитата); 6) друге податке за које кандидат сматра да су битни.

Б) Библиографија објављених радова и литературе за учење - при-
премљена и написана по општим библиографским принципима, 
односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису, 
и то по врсти радова.

Наука и образовање 
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В) Докази: 1) извод из матичне књиге рођених, извод из књиге вен-
чаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 2) диплому 
или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у 
овереној фотокопији, ако кандидату, до тренутка подношења прија-
ве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у 
овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; 3) доказе 
о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран 
у наставно и научно звање; 4) копије импресума, односно каталога 
са изложби о објављеним радовима; 5) сертификате, потврде, уве-
рења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлеж-
них организација, организатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких 
часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у 
пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, 
академској и широј заједници; 6) друге доказе за које учесник кон-
курса сматра да су битни.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на 
адресу: Висока школа струковних студија - Београдска политехника, 
11000 Београд, Катарине Амброзић 3. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област 
Англистика, предмет Енглески језик

Редовни професор за ужу научну област 
Германистика, предмет Немачки језик

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

Доцент за ужу научну област Педагошка 
психологија, предмет Педагошка психологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Русистика, 
предмет Руска књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Полонистика, 
предмет Пољски језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Белорусистика, 
предмет Белоруски језик и књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Италијанистика, 
предмет Италијански језик
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Општа 
књижевност, предмет Историја опште 

књижевности
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Романистика, 
предмет Француска књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет Америчка књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Бохемистика, 
предмет Чешки језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Русистика, 
предмет Руски језик

на одређено време од 3 године

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

Лектор за ужу научну област Романистика, 
предмет Француски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске сту-
дије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући 
факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о висо-
ком образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и 
радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање

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

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

Стручни сарадник - техничка подршка у 
настави и науци (самостални стручно-технички 
сарадник за рад у лабораторијама и центрима)

на одређено време од 3 месеца, са могућношћу 
продужетака

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање из физике 
или електротехнике на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. или на основним академским студијама од 240 ЕСПБ, 
односно на местер академским студијама од 300 ЕСПБ, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; 
напредни ниво знања из информатике: MS Office; напредни ново 
знања енглеског језика; обавезан пробни рад, сем у случају када је 
кандидат већ радио минимум шест месеци на факултету. Пријава 
треба да садржи биографију - радну биографију кандидата и копију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, док ће 
кандидати/кандидаткиње позвани на разговор доставити оригинал 
документа на увид. На разговор ће бити позвани само кандидати/
кандидаткиње који уђу у ужи избор. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова доставити лично или поштом на наведену адресу 
Факултета (3. спрат соба 663), са назнаком: „За конкурс“. 

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА 
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

11000 Београд, Старине Новака 24
e-mail: vtts@eunet.rs

Наставник у звању предавача струковних 
студија за ужу научну област Текстилно 

инжењерство (предмети: Конструкција мушке 
одеће, Моделовање женске одеће, Моделовање 

мушке одеће, Пријектовање и конструкција 
одеће специјалне намене, Контрола квалитета 

текстилних производа и Конструкција и 
моделовање одеће специјалне намене)

на одређено време од 5 година, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука, стручни назив 
специјалисте или научни назив доктора наука из научне области 
текстилно инжењерство, објављени стручни радови, способност за 
наставни рад и радно искуство минимум 3 године. 

Наставник у звању предавача за ужу уметничку 
област Дизајн текстила и одеће (предмети: 

Дизајн тканог и плетеног текстила I и Дизајн 
тканог и плетеног текстила II)

на одређено време од 5 година, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: високо образовање - Факултет примењених уметности, 
одсек дизајн текстила, призната уметничка дела, способност за 
наставни рад и радно искуство минимум 3 године. 

Наставник у звању предавача за ужу научну 
област Дизајн текстила и одеће (предмети: 

Неткани текстил, Дизајн штампаног текстила 
I, Дигитални дизајн текстила и одеће I, Дизајн 

штампаног текстила II, Дигитални дизајн 
текстила и одеће II, Дизајн уникатног текстила, 

дизајн нетканог текстила, Дизајн уникатног 
текстила и Процес дизајна)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање - Факултет примењених уметности и 
дизајна, одсек дизајн текстила, призната уметничка дела, способ-
ност за наставни рад и радно искуство минимум 3 године. 

ОСТАЛО: остали услови према Закону о високом образовању и 
општим актима школе. Уз пријаву кандидати достављају: биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стеченом образовању и академском називу, доказ да нису 
осуђивани (члан 62 Закона о високом образовању), списак струч-
них односно уметничких радова, као и по један примерак тих радо-
ва и доказ о радном искуству. Докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена суду или код јавног бележника. Пријаве 
се достављају на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Уметност, ужа научна област 
Естетска и декоративна козметика

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: магистеријум или специјализација из одговарајуће области 
факултета ликовних уметности, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Уметност, ужа научна област 
Ликовне уметности

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: магистеријум или специјализација из одговарајуће области 
факултета ликовних уметности, искуство у настави 3 године.

Професор струковних студија, област 
Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна 

област Менаџмент

УСЛОВИ: докторат организационих наука, економских наука - 
менаџмент у здравству, факултет организационих наука или факул-
тет за менаџмент - смер менаџмент у здравству, са завршеном 
вишом медицинском школом, одсек виших медицинских сестара.

Предавач, област Техничко-технолошке науке, 
ужа научна област Индустријски менаџмент

на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: магистеријум из индустријског менаџмента, факултет за 
пословно-индустријски менаџмент, искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставе, област 
Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна 

област Педагогија
на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет (педагогија - андрагогија) или педа-
гошки факултет са претходно завршеном вишом медицинском шко-
лом, одсек виших медицинских сестара или учитељски факултет и 
завршене мастер студије на учитељском факултету, искуство у стру-
ци 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из мати-
чне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављан-
ству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник, сва звања, за ужу научну област 
Ерозија и конзервација земљишта и вода

за Катедру за мелиорације, на неодређено/одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, научни назив доктора наука 
- биотехничке науке, студијски програм Шумарство, модул Еколош-
ки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, способ-
ност за наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски 
факултет - Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса.

Наставник, сва звања, за ужу научну област 
Ерозија и конзервација земљишта и вода

за Катедру за бујице и ерозију, на неодређено/
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, научни назив доктора наука 
- биотехничке науке, студијски програм Шумарство, модул Еколош-
ки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, способ-
ност за наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски 
факултет - Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса.

Наставник, сва звања, за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвета

на неодређено/одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, научни назив доктора био-
техничких наука из области прераде дрвета, студијски програм 
Шумарство, модул ТМП, подмодул Хемијско-механичка прерада 
дрвета, способност за наставни рад, научни односно стручни радо-
ви, Шумарски факултет - Одсек ТМП.

Наставник, сва звања, за ужу научну област 
Машинско инжењерство - процесна техника

на неодређено/одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, научни назив доктора тех-
ничких наука из области машинства, способност за наставни рад, 
научни односно стручни радови, машински факултет.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том и Правилником о систематизацији послова и радних задатака 
радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из кон-
курса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати 
радова...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у 
Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ и на сајту Националне службе за 
запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

У БЕОГРАДУ

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Примењено вајарство

на период од четири године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету које је донео Нацио-

нални савет за високо образовање и општим актима Универзитета 
уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Бео-
граду. Кандидати подносе: 1) пријаву на конкурс у три примерка; 
2) радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка; 3) 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у; 4) пет до десет ори-
гиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми 
на 4 CD-а, ужа уметничка област Примењено вајарство (радионица 
за гипс); 5) потписани списак радова датих у електронској форми; 
6) документација у вези радова (каталози и друга документа који 
су пратећа документација стручне и уметничке биографије канди-
дата); 7) потписани списак приложене документације (каталози и 
друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке 
биографије кандидата), у пет примерака; 8) оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе у једном примерку; 9) уверење надлежног 
органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образо-
вању).

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком 
раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену 
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног избор-
ног периода (ако га је било). Образац 2 и Минимални услови за избор 
у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштве-
но-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факул-
тету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., 
бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016. и бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.), налазе 
се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се 
подноси Правној служби ФПУ у Београду, Краља Петра 4, канцела-
рија 17, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 
060/5207-721. Приложену документацију кандидати су у обавези да 
преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о 
окончању конкурса. Након тог рока факултет нема обавезу чувања 
документације.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Фармакогнозија

Ванредни професор за ужу научну област 
Фармацеутска - медицинска хемија и 

структурна анализа
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Фармацеутска - 
медицинска хемија и структурна анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факулте-
та. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу 
са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника Универзите-
та у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником 
о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском 
факултету ), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, 
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Теорија и 
методологија социјалног рада

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, 
односно доктор наука из уже научне области/научне области за коју 
се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12; 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 87/16) и Статутом Универзитета у Београду и Факул-
тета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 192. од 01. 
јула 2016. године и 195 од 22.09.2016. године). Уз пријаву достави-
ти: биографију, оверен препис дипломе свих нивоа студија, очита-
ну/копију личне карте кандидата, списак научних и стручних радо-
ва, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним 
актима. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве 
и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно пре-
давање у складу са одлуком о извођењу приступног предавања на 
Унивезитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 195 
од 22.09.2016. године).

Наставник страног језика за научну област 
Страни језици, наставни предмет Француски 

језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено високо образовање 
првог степена, филолошки факултет - студијска група Француски 
језик и књижевност, објављене стручне радове у одговарајућој 
области, способност за наставни рад, као и да испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Универзитету у Београду - Факултету политичких наука за избор у 
звање наставника страног језика. Уз пријаву доставити: биографију, 
оверену фотокопију дипломе, очитану/копију личне карте кандида-
та, списак објављених научних и стручних радова у одговарајућој 
области и објављене радове, доказ о способности за наставни рад 
- потврда о педагошком искуству на високошколским установама. 
Уколико кандидат за избор у звање наставника страног језика нема 
педагошког искуства, способност за наставни рад мери се на основу 
квалитета посебног јавног предавања коме присуствују и чланови 
Комисије за писање извештаја.

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

BABY PALACE ANĐELA
11000 Београд, Брегалничка 9

Пријем у радни однос васпитача и медицинске сестре - васпитача, 
за радне јединице на адресама: Брегалничка 9, Кајмакчаланска 

42, Силвија Крањчевића 9 и Нодилова бб, на територији општина 
Звездара и Чукарица

Васпитач
на одређено време

5 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: За васпитаче: одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске струдије), у 
трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије - васпитач). За медицинске 
сестре - васпитаче: лице које има средње образовање медицин-
ска сестра - васпитач, лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач. Пожељне године старости васпи-
тача и медицинских - сестара васпитача - до 35 година; лиценца за 
васпитаче или лиценца за медицинске сестре - васпитаче је пред-
ност али није обавезна; знање о значају и функцијама предшколског 
васпитања и образовања; енглески и други страни језик - писање и 
говор - пожељно; уметничке вештине, музичко изражавање и ства-
рање као и сликање - пожељно. Личне карактеристике: спремност 
за рад са децом различитих узрасних група, отвореност у комуника-
цији, разумевање дечијег развоја и адекватно одговарање на дечије 
потребе, организацијске способности, креативност и иновативност 
у раду са децом, спремност за рад у тиму. Уколико задовољавате 
наведене критеријуме, ваше податке у форми CV-а и мотивационог 
писма пошаљите на адресу: Брегалничка 9.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“
Београд, Др Милутина Ивковића 4

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 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, а у свему према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе 
и Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места за запослене; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има 
држављанство Републике Србије и 5) да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказе о испуњености услова из тач. 
1 и 4 доставити уз пријаву на конкурс (оверену фотокопију дипломе 
и уверења о држављанству). Доказ из тачке 5 се доставља само уко-
лико су кандидати диплому стекли на универзитетима ван Републи-
ке Србије, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављати на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање.

Наука и образовање 
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БОР
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/814-255

e-mail: oskorbovo@gmail.com

Педагог
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016); професор педагогије, дипломирани 
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер; одговарајуће образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова или положени испити у току студија 
из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно, 
испит за лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или доказ о положеним испитима у току сту-
дија из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или оверене фото-
копије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављан-
ству, не старије од шест месеци; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Пријаве са доказима могу се поднети лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs

Педагог
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016); професор педагогије, дипломирани 
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер; одговарајуће образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-

ким системом преноса бодова или положени испити у току студија 
из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно, 
испит за лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или доказ о положеним испитима у току сту-
дија из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или оверене фото-
копије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављан-
ству, не старије од шест месеци; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Пријаве са доказима могу се поднети лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Информациони системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер организационих наука, студент 
докторских студија у одговарајућој научној области који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају друге услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке 
о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ 
о одговарајућој стручној спреми, списак научних и стручних радо-
ва, као и саме радове, потврду о уписаним докторским студијама и 
доказ надлежног органа о неосуђиваности, у смислу члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; дозвола за рад 
(лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајуће образовања; позна-
вање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно лиценце за рад наставника, педагога 
или психолога; потврду о радном стажу; уверење да није осуђиван 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци); 
уверење да није под истрагом (не старије од шест месеци); оверену 
копију уверења о држављанству; лекарско уверење (не старије од 
шест месеци); биографију са кратким прегледом радног искуства и 
предлогом програма рада директора школе. Уколико кандидат није 
стекао високо образовање на српском језику, прилаже и доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
избор директора“.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Математичко-статистичка област

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме - дипломирани мате-
матичар, дипломирани информатичар, дипломирани инжењер 
електротехнике, магистар математичких наука, магистар техничких 
наука, дипломирани математичар - мастер, дипломирани информа-
тичар - мастер, дипломирани инжењер електротехнике и рачунар-
ства - мастер. Остали услови за избор у звање асистента утврђе-
ни су чланом 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14 и 68/15), Статутом Агрономског факултета 
у Чачку и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Агрономском факултету у Чачку. Напомена: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву 
на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве 
кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај 
услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), 
радови, оверена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, доказ о уписаним докторским студијама, доказ да је прихваћена 
тема докторске дисертације (за магистра наука), доказ надлежног 
органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству, подносе се факултету на горенаведену адре-
су. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА”

35215 Стењевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави 
кандидат који испуњава следеће услове: да је држављанин Репу-
блике Србије, да поседује одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије, и 
то по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, односно високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника, 
педагога или психолога, и то за рад у основној школи или одго-
варајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона за наставни-
ка те врсте школе; да има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 8 став 2 овог Закона (на поновље-
ном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из 
члана 8 ст. 2 и 3 овог закона равноправни су); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има општу здравствену способност тј. да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има положен испит, тј. лиценцу за наставника, односно 
стручног сарадника, положен испит за директора установе; да има 
најмање пет година радног искуства на пословима у области образо-
вања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 

Наука и образовање 
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образовању, уверење/потврду да се против њега не води кривични 
и истражни поступак, извод из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван (прибавља послодавац), лекарско уверење о поседовању 
опште здравствене способности, тј. да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(услов се доказује пре закључења уговора о раду), оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време 
мандата, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику). Напомена: у разматрање ће бити узете и пријаве кан-
дидата који не приложе доказ да су положили испит за директора 
установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати 
(благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке, а потпуном 
се сматра пријава која садржи све прилоге који се захтевају у кон-
курсу). Извод из казнене евиденције прибавља установа. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу: Основ-
на школа „Стеван Немања“, 35215 Стењевац, са назнаком „Конкурс 
за директора школе“ или поднети лично секретару школе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Рок 
за доношење одлуке о избору кандидата је најкасније у року од 60 
дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Додатне 
информације о конкурсу кандидати могу добити од секретара шко-
ле, на телефон: 035/8633-009 или слањем поруке на и-мејл адре-
су школе: stevannemanjastenjevac@hotmail.rs, у периоду од 8 до 12 
часова, сваког радног дана.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-180

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 
- менаџмент у здравству, радно искуство у настави на високошколс-
ким установама од најмање 5 година и радно искуство у здравстве-
ној установи на пословима здрвствене неге од најмање 10 година. 
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних мес-
та. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

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

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

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за 
коју се кандидат бира, непостојање сметњи из члана 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу и други услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 87/16), Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-
52 од 09.01.2017. године), Статутом Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије 
диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, 

као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета 
у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.
docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Odluka_o_izmenama_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.
pdf), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да реле-
вантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чла-
ном 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у 
електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Пра-
вилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Пра-
вилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
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у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој струч-
ној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радо-
ва за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/511-009, 510-978

Секретар
за рад на управним, нормативно-правним и другим 

правним пословима, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и ако има одговарајуће 
образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, у складу са чланом 68 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије и зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

Васпитач
за рад у припремно-предшколским групама, на 

одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15) и ако: има одговарајуће образовање: 
стечено образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке 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; на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање, у складу са 
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и дока-
зима о испуњавању услова (оверена копија или препис дипломе, 
држављанство РС), доставити и извод из матичне књиге рођених. 
Копије морају бити оверене. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), 
прибавља установа. Пријаве на конкурс са потребним доказима о 
испуњавању услова, подносе се лично или на адресу: Предшколска 
установа „Цветић“, 34240 Кнић, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Радно време установе: 07.00 - 15.00 часова, радним данима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата по расписаном конкур-
су, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу теоријско-
уметничку област Методика вокално-

инструменталне наставе (Методика наставе 
хармонике)

са 50% радног времена, на одређено време од пет 
година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Композиција

са 50% радног времена, на одређено време од пет 
година

Натавник у звање ванредног професора за ужу 
теоријско-уметничку област Музичка теорија
са 50% радног времена, на одређено време од пет 

година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће уже уметнич-
ке/научне области за коју се бира или високо образовање првог 
степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната уметничка, 
односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира, непо-
стојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и 
остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС’‘, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 
од 28. 4. 2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 
30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен 
текст бр. II -01-52 од 09.01.2017. године) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична 
карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона 
о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу 
на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента 
на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање ван-
редни односно редовни професор, а који први пут заснивају радни 
однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. Сву кон-
курсну 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 дос-
тављања, попуњавања и утврђивањарелевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: 
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће 
се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају 
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се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге кра-
гујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Музичка теорија

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад и који познаје један 
од светских језика. У звање асистента може бити изабран и магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте 
по старом закону). Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали обавезни, општи и посебни услови 
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II -01/360 од 28.04.2017. године - www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пре-
чишћен 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 и 75/14), Правилником о избору сарадника на Одсеку за 
музичку уметност ФИЛУМ-а, (бр. 01-5107/1 од 09.12.2016. године)и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.  

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична 
карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), доказ о познавању једног од 
светских језика (сертификат или потврда факултета и слично). Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са 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 поступка избора у звање (доступно 
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. 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 кра-
гујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредног или редовног 
професора за ужу Привредноправну научну 

област

Наставник у звању ванредног или редовног 
професора за ужу Грађанскоправну научну 

област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у 
члану 64, а на период сагласно члану 65 Закона о високом образо-

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

КРАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

тел. 036/736-120

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 39 став 1 тач. 1 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2010), и то: средње образовање - медицинска сестра - васпи-
тач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - уверење прибавља усанова; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен пре-
пис - фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ЛОЗНИЦА
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“

15309 Брезјак
тел. 015/843-097, 843-135

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 
испуњава услове из члана 120 и које има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има лиценцу, односно положен стручни испит за настав-
ника, педагога или психолога; да има најмање 5 година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену спосбност за рад са ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски); да има положен стручни испит за 
директора школе (напомена: с обзиром да обука и полагање испита 
за директора школе из члана 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања нису организовани, документација кандидата 
ће се сматрати комплетном уколико су сва друга документа уредно 
достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу - стручном испиту, потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања (оригинал), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење 
суда да нису под истрагом (оригинал, не старије од шест месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не ста-
рије од шест месеци), биографске податке са прегледом кретања 
у служби, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом (не старије од шест месеци). Доказ о 
некажњавању прибавља установа. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.
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НИШ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор информатике; професор информатике у образо-
вању; професор информатике и техничког образовања; дипломирани 
инжењер информатике; дипломирани инжењер пословне информа-
тике; дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и 
информатику; дипломирани математичар - за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани инжењер организације рада - смер кибернет-
ски; дипломирани инжењер организације - за информационе систе-
ме; дипломирани инжењер за информационе системе; дипломирани 
инжењер организационих наука - одсек за информационе системе; 
дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику; 
дипломирани математичар; професор математике; професор физи-
ке; дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске техни-
ке и информатике; дипломирани инжењер електронике; професор 
технике и информатике; професор техничког образовања; профе-
сор електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе сис-
теме; професор информатике - математике; дипломирани инфор-
матичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; 
дипломирани информатичар - професор информатике; професор 
географије - информатике; дипломирани информатичар - мастер; 
дипломирани професор географије - информатике, мастер; професор 
физике - информатике; дипломирани професор физике - информа-
тике - мастер; дипломирани професор информатике, мастер; дипло-
мирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломира-
ни инжењер електротехике за рачунарску технику и информатику; 
дипломирани економиста за економску статистику и информатику; 
дипломирани физичар; дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер економис-
та; мастер професор информатике и математике; мастер професор 
информатике и физике; мастер професор физике и информатике; 
мастер професор географије и информатике; мастер професор техни-
ке и информатике; мастер професор информатике и технике; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер инжењер организа-
ционих наука (смер информациони системи и технологије или Соф-
тверско инжењерство и рачунарске науке); дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства - мастер; дипломирани инжењер орга-
низационих наука - мастер из области информационих система и тех-
нологија; дипломрани професор информатике и математике - мастер; 
дипломирани професор технике и информатике - мастер; дипломи-
рани професор информатике и технике - мастер; професор основа 
технике и информатике; професор географије и информатике; мас-
тер професор информатике и физике; мастер професор информа-
тике и математике; дипломирани индустријски менаџер. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из предмета информатика 
и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало про-
грам рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семес-
тра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло 
академско звање мастер, које у оквиру завршених студија мора има-
ти положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или 
две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома 

оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење надлежне високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију 
уверења надлежне високошколске установе о положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе 
о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику); оверену фото-
копију потврде одговарајуће високошколске установе о савладаном 
програму рачунарства и информатике у трајању од најмање четири 
семестра (само кандидат који је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладао програм рачунар-
ства и информатике у трајању од најмање четири семестра); ове-
рену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о 
положених најмање пет информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, 
само кандидат који је стекао академско звање мастер, који у оквиру 
завршених студија мора имати положено најмање пет информатич-
ких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно орјентисано програмирање) и 
најмање два предмета из једне или две следеће области - Мате-
матика или Теоријско рачунарство). Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 
- одлука УС) и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), 
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основим студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005.године, као и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; 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; има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Услови из тачака 1 до 5 доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. У поступку одлучивања о избору канди-
дата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са ученицима, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолош-
ку процену врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима директор доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о психичној, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање 
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ОШ „СВЕТИ САВА“
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Свети Сава“ Ниш, за радно место наставника 
српског језика могу се пријавити лица која су, након завршеног 
седмог степена стручне спреме, стекла једно од следећих звања: 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор срп-
ског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 
професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор 
српскохрватског језика са источним и западним словенским језици-
ма; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор 
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањи-
не; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност). Кандидат, поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба да испуња-
ва и услове предвиђене чланом 8 став 2 и 4, чланом 120 став 1 тачке 
1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 121 став 10 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015) 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Репу-
блике Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основим студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, као и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, а кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 

на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док 
доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да 
поднесе: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оверени препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење надлежне високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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. Кандидат који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену 
фотокопију уверења надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који 
није одговарајуће образовање стекао на српском језику). У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, директор доноси одлуку о избору. 
Изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - наставник српског језика”. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МУР“

36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до дана 
престанка дужности директора школе, а најдуже до 

14.08.2019. године

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, а 
најкасније до 30.09.2018. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства, а најкасније до 31.08.2017. 
године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 
55/2013), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачке 3 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља установа. У погледу степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, 
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и вас-
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питања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/2013), 
као и степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника и Правил-
ника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Мур“ 
Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. 

ОСТАЛО: Рок за пријем пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уверење којим доказују 
одговарајуће образовање; оригинал уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених, 
не старији од шест месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење 
или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа), 
којим се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи, сходно члану 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр 72/2009, 
52/2011 и 55/2013); одговарајући доказ којим се доказује познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, сходно члану 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс” или лично доставити управи школе. Кан-
дидати који не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног 
степена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања и 
прописаног занимања (стручног назива) и чије пријаве буду непот-
пуне (не садрже сва тражена документа прописана конкурсом) и 
неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучи-
вања о пријему у радни однос.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Оглас објављен 07.06.2017. године мења се за радно место: 
дипломирани инжењер архитектуре, у делу врсте радног 
односа, тако што уместо: на одређено време, исправно тре-
ба да стоји: на неодређено време. Остали услови конкурса 
остају непромењени.

НОВИ С А Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за ужу област 
Термотехника и термоенергетика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, усло-
ви прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подза-
конским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука. Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив 
уже области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, 
библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стече-
ним у иностранству потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану личну 
карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фото-
копије објављених научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима са рецензијом, односно призна-
тих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака за ужу 
област за коју се бира. Кандидат треба да попуни електронски 
формулар за избор у звање који се налази на сајту Универзи-
тета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл: 

opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у 
електронском формулару неопходно је приложити доказе у фор-
ми одлуке, решења, потврде и сл. 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.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Наставник вештина за ужу област Трговина
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (I степен високог образо-
вања) или дипломске академске студије (мастер - економске науке); 
објављени научни и стручни радови из уже области за коју се кан-
дидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републи-
ке Србије. Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, не може стећи 
звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фото-
копије диплома о завршеним основним и последипломским студија-
ма, биографију, списак научних и стручних радова, као и саме радо-
ве и доказ о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека 
рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кан-
дидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта шко-
ле. Пријаве се могу поднети лично, радним даном на горенаведену 
адресу или путем поште.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика

Асистент за ужу научну област Романистика 
(Хиспанска култура и шпански језик)

УСЛОВИ: Потребна документација: за наставника (сва звања) 
- универзитетски професор: оверена фотокопија дипломе док-
тора наука; биографија састављена на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/Files/
uputstvo%20za%20pisanje%20referata/04042017/UNS_Obrazac_
izbori_kandidat_v1.3.pdf подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета), у папирном облику и 
на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и сами радови; други прилози којима се доказује испуње-
ност услова за избор у звање наставника; за асистента: оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврда да су уписане докторске студије 
или потврда да је тема докторске дисертације одобрена (за канди-
дате који завршвају докторат по раније важећим прописима); био-
графија састављена на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајта Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata.html (извештај за избор у звање сарадника) у папир-
ном облику и на CD-у (за радно место асистента); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове; 
друге прилоге којим се доказује испуњеност услова за избор у звање 
асистента. Ближи услови за избор у звање одређени су члановима 
121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета 
у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и 
Статутом Универзитета у Новом Саду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Наука и образовање 
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

21460 Врбас, Улица палих бораца 34

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС) и услове про-
писане Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и 
то: да имају одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога; да имају дозволу за рад (лиценцу или стручни испит), 
обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за директора уста-
нове, након што министар просвете, науке и технолошког развоја 
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора установе); 
да имају најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 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 на конкурс кандидати треба да достави: радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лицен-
ци, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања у 
трајању од најмање 5 година у установи образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), доказ о пси-
хофизичкој и здравственој способности - лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења да 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 кривич-
на дела из чана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности и уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања - прибавља установа 
(школа). Изабрани кандидат ступа на дужност по окончаном поступ-
ку избора регулисаног законом. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова подносе се на горенаведену адресу или лично код секретара 
школе, од 9 до 13 часова. На пријави обавезно назначити „Пријава на 
конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Зоологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор природних нау-
ка (област зоологије)

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Ратарство и повртарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област ратарство - повр-
тарство)

Асистент за ужу научну област Репродукција и 
породиљство животиња

УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер ветеринарске медицине 
или смер сточарство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.76/05, 100/2007 - аут.
тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, аут. тума-
чење, 68/2015 и 87/2016). Уз пријаву кандидат је обавезан да дос-
тави доказе о испуњености услова по овом конкурсу, биографске 
податке, научне и стручне радове као и доказе о њиховом објављи-
вању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављи-
вања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидати треба да испуњавају следеће услове у 
погледу образовања: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), на којима су оспособљени за рад са децом јас-
леног узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу био-
графију са битним подацима о кандидату, кандидат треба да прило-
жи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. У поступку одлучивања о избору кандидата дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку про-
цену врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору у 
року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767/008

e-mail: osdubovac@gmail.com
web: ospredragkozic.ekomunikacije.net

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запослено преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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; изузет-
но, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; лице из горенаведених ставова мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у усанови, у складу 
са Европским системом преноса бодова; лице треба да има звање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 
15/13), и то: професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине; професор српског језика и српске књи-
жевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски 
програм: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), Српска књижевност и језик са компаратистиком); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: срп-
ски језик и српски језик и компаративна књижевност); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом 
закључења уговора о раду. Испуњеност улова из тачке 3 устано-
ва прибавља по службеној дужности. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 5 кандидат доказује дипломом или сведочанством да је 
средње, више или високо образовање завршио на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (на српском језику) или је поло-

жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Достављањем дипломе која је издата на српском језику, 
коју кандидат прилаже као доказ за тачку 1, доказује се испуњеност 
услова под 5. Поред пријаве са биографским подацима приложити 
диплому и уверење о држављанству (у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве). 
Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запослено 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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; изузет-
но, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; лице из горенаведених ставова мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у усанови, у складу 
са Европским системом преноса бодова; лице треба да има звање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 
15/13), и то: професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинксом или румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српки језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине; професор српског језика и српске књи-
жевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски 
програм: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), Српска књижевност и језик са компаратистиком); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: срп-
ски језик и српски језик и компаративна књижевност); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
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о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом 
закључења уговора о раду. Испуњеност улова из тачке 3 устано-
ва прибавља по службеној дужности. Доказ о испуњености услова 
из тачке 5 кандидат потврђује дипломом или сведочанством да је 
средње, више или високо образовање завршио на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (на српском језику) или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Достављањем дипломе која је издата на српском језику, 
коју кандидат прилаже као доказ за тачку 1, доказује се и испуње-
ност услова под тачком 5. Поред пријаве са биографским подацима 
приложити диплому и уверење о држављанству (у оригиналу или у 
овереној фотокопији која није старија од 6 месеци у тренутку под-
ношења пријаве). Пријаве са траженом документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

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

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета), 
место рада: издвојени објекат у Раброву

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена, 
другог степена, студијама у трајању од три године или више образо-
вање одговарајуће струке, односно са стеченим VI или VII степеном 
стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената: дипломе о сте-
ченом образовању, извода из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци или трајни), уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119, 012/250-109

012/250-767

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

директора школе са функције

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем 
у радни однос и фотокопије важеће личне карте, основној школи 
достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење о неосуђи-
ваности 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 - 
документ из МУП-а (извод из КЕ) - доказ прибавља школа; диплому 
или уверење о стеченом високом образовању (VII/1 степен струч-
не спреме одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском 
називу мастер; уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, односно уверење о здрав-
ственом стању из надлежне службе медицине рада, које се подно-
си непосредно пре закључења уговора о раду; уверење или потвр-
ду да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-

се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 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 степе-
ну и врсти образовања 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-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и образо-
вање 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 Зако-
на примењује се почев од школске 2012/2013. године. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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, непот-
пуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно прило-
жени 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 објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“, на горенаведену адресу. За све информације обратити се на 
наведене бројеве телефона.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУДЕ ЈОВИЋ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел. 012/250-119, 012/250-109
012/250-767

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 723 од 
26.04.2017. године допуњује се за радно место наставни-
ка историје, на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са боловања (одржавања трудноће), тако што се 
додају следеће речи, у загради: (...и породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета). У свему осталом текст 
огласа остаје неизмењен.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Школски педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, потребно је да 
кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; наставник, васпи-
тач и стручни срадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису које 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има звање у складу са 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/2016, 10/2016), и то: професор 
педагогије, дипломирани педагог општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломира-
ни педагог, мастер педагог, дипломирани педагог мастер; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правос-

Наука и образовање
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нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, лекарско уверење. 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 - прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и 
наблаговремене молбе неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из чл. 8 став 
2 ЗОСОВ, за наставника, педагога или психолога, дозволу за рад 
(лиценцу) и најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно положеном стручном 
испиту; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не стрије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном стажу из области обра-
зовања и васпитања; уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ може да поднесе 
кандидат или ће га школа накнадно прибавити - службеним путем; 
биографију са прегледом кретања у служби; предлог програма рада 
директора школе. Пријаве са потпуном документацијом подносе се 
на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директо-
ра”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разаматрање. Одлука о избору директора биће донета 
у законском року.

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Ложач - руковалац парних котлова
на одређено време до повратка радника са боловања 

дужег од 60 дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња стручна спрема машин-
ског, грађевинског или електро смера, положен испит стручне оспо-
собљености за самостално обављање делетности руковаоца парним 
котловима. Поред општих услова прописаних Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе следећу документацију: диплому о 
завршеној школи, уверење да имају положен испит стручне оспо-
собљености за самостално обављање делатности руковаоца парним 
котловима, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење. Уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

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

повратка запослене на рад

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломира-
ни учитељ; без обзира на пол и радно искуство. Кандидати треба 
да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Рспублике Србије. Уз пријаву приложити диплому о степену струч-
не спреме. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

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

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање; 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 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 основама 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 наставе, наставник разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном 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 докумената, не старије од 6 месеци. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући и дан 
објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

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

Наставник енглеског језика
са 32,77% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције помоћника 
директора школе

Наставник енглеског језика
са 33,33% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања и 

боловања ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 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 основама 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. глас-
ник РС“, бр.11/2012), и то: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). Доказ о неос-
уђиваности 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.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за ужу научну 
област Рачунарско инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15 - аутентично тумачење 68/15 и 87/2016), Правил-
ником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке 
школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о академском 
звању доктора, списак радова као и саме радове (на захтев коми-
сије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у) и доказ да нису под 
истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити секретаријату школе, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УЖИЦЕ“

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (струковне студије или основне академске студије) у трајању од 

три године или на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач за 
рад са децом узраста од шест месеци до две године; за рад са децом 
узраста од две до ти године - лице које има средње образовање - 
медицинска сестра - васпитач и лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије), на којима је оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Ложач - домар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа или ПК.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом; држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом, у складу са зако-
ном (услов за пријем у радни однос на пословима васпитача и меди-
цинских сестара- васпитача).

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се она уз коју је достављен: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом, односно лекарско уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом 
врши надлежна служба за запошљавање (за васпитаче и медицин-
ске сестре); доказ о некажњавању прибавља установа. Изабрани 
кандидати почеће са радом по отварању новог објекта на Пори. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Пријаве доставити лично или послати на горе-
наведену адресу. Ближе информације могу се добити у установи или 
на број телефона: 031/517-855.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање предавача за ужу научну 
област Машинско инжењерство (наставни 
предмети: Мерење и контрола квалитета, 
Менаџмент квалитета, Обрада резањем, 

Машине, алати и технологија у преради дрвета 
и Одржавање машина и опреме)

на одређено време, на период од пет година

УСЛОВИ. VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистра 
техничких наука из области за коју се бира, завршен машински 
факултет, објављени стручни и научни радови, способност за 
наставни рад и педагошко искуство у високом образовању. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију 
дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак научних 
и стручних радова, доказ о педагошком искуству. Услови за избор 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 67 14.06.2017. | Број 730 |   

прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, Пра-
вилником о организацији послова и систематизацији радних места и 
Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаву на 
конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у, 
уређено u MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве на конкурс се 
достављају у року 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу.

ВАЉЕВО
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником 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); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз 
пријаву са краћом биографијом (обавезно и контакт телефоном), тре-
ба да достави следећа документа (у оригиналу или овереном препи-
су): доказ о стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци или трајни са холограмом), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
школа по службеној дужности), уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду), доказ да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. У поступку одлучивања о 
избору директор врши избор кандидата којег упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријаву доставити на горенаведену адресу 
или је лично предати код секретара школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Конкурс за професора физичког васпитања“.

ВРАЊЕ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

Јелашница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен стручне 
спреме, према чл. 8 ст 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога: високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да кандидат има држављанство Републике Србије; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом у 
образовно-васпитном раду; да кандидат поседује дозволу за рад - 
положен стручни испит за наставника, стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора установе (основне школе); да 
има најмање пет година рада у установи (основној школи) на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању, уве-
рење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога (дозвола за рад), уверење о обуци и положеном испиту 
за директора основне школе (изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност); потврду о радном искуству од нај-
мање 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; уверење о неосуђиваности из основног суда; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности; 
уверење да се код вишег и основног суда не води кривични поступак 
и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужи-
лаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње - не старије 
од 6 месеци; радну биографију са подацима о кретању у служби; 
прилоге којима кандидат доказује своје стручне, организационе, 
педагошке и друге способности. Наведени документи морају бити у 
оригиналу или у фотокопији, овереној у основном суду или општин-
ској управи и не старији од шест месеци. Неблаговремене, непотпу-
не и неуредне пријаве (захтеви) неће бити узете у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
(захтеви) са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на 
адресу школе: ОШ „Бора Станковић”, Јелашница, 17510 Владичин 
Хан, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу 
се добити од правне службе и путем телефона: 017/476-250.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска бб

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 55,6% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, еко-
номска или гимназија или средња стручна школа. Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/2017 
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), као и посебне 
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова 
Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 годи-
на живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној 
средњој школи и оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из 
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С 
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обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је 
да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и 
девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се шаљу или се предају лично на горенаведену адресу. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично 
или телефоном: 023/533-273. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63

Спремачица
на одређено време до повратка на рад одсутног 

запосленог 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 26 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Др Бошко Вребалов” Меленци. Кандидат треба да има: завр-
шену основну школу; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс, сведочанство 
о завршеној основној школи, уверење о држављанству; уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће установе. Фотокопије свих докумената морају бити 
уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуња-
вању услова је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 

„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 42% радног времена

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од четири године (ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи - кандидат 
подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије 
(оригинал уверење о држављанству које није старије од 6 месеци 
- кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по 
службеној дужности). С обзиром да школа прибавља доказ о нео-
суђиваности, у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће 
податке: ЈМБГ, име и презиме оца, име, презиме и девојачко пре-
зиме мајке или да доставе извод из матичне књиге рођених. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неу-
редне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати поштом на горенаведену адресу.
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Компанија „Ringier Axel Springer“ 
и Сосијете женерал банка у 
Србији већ десету годину заре-
дом, у оквиру акције Блиц пре-

дузетник, додељују награду најбољем 
предузетнику за прошлу годину. Ово-
годишњем победнику, Винарији Кова-
чевић, додељена је награда од 20.000 
евра.

На конкурс су могла да се пријаве 
предузећа која су профитабилна, бележе 
раст прихода и имају до 50 запослених, 
а жири су чинили министар финансија 
Душан Вујовић, директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мар-
тиновић, Јелена Булатовић из Српске 
асоцијације менаџера, Биљана Пешић 
из Сосијете женерал банке Србија и 
Слађана Вукашиновић и Марина Ми-
лојевић из дневног листа „Блиц“.

Министар Вујовић је рекао да се и 
ове године ради на иницијативи која је 
пресудна за развој привреде и напоме-
нуо да се тржишне привреде у целом 
свету базирају на генерисању великог 
броја малих фирми.

„Много тога се започне, а онда кон-
куренција учини своје. Србија је у том 
погледу иста као и остатак света. Као 
што подржавамо децу да се баве спор-
том, исто је и са развојем предузетништ-
ва. Велики број храбрих људи улаже 
своја средства, улаже свој иметак да би 
покренули посао“, истакао је Вујовић и 
додао да у нашој земљи на малом бизни-
су почива преко 750.000 радних места, а 

држава има низ инструмената којима 
подржава мали бизнис.

„Морамо пронаћи начин како банке 
да препознају и ризична мала преду-
зећа. Статистика је овде пресудна, јер не 
мора свако предузеће које узме кредит 
да буде успешно, битно је да пет до десет 
одсто њих успе. Ова иницијатива отва-
ра шансу за младе“, рекао је министар 
финансија и истакао да је Влада Србије 
свесна свих проблема са којима се суо-
чавају привредници у земљи.

Према речима председнице Изврш-
ног одбора Сосијете женерал банке Ср-
бија Марије Русеве, акција Блиц преду-
зетник је вома битна за банку, пре свега 
са аспекта вредности које промовише, а 
то су нове идеје, предузетнички дух и 
иновације.

„Ово је за банку изузетно важан до-
гађај, посебно ако се узме у обзир да ини-
цијативу подржавамо већ пет година. 
Поново смо ту да подржимо предузет-
нички дух у земљи, јер заиста верујемо у 
капацитете малих предузетника, који би 
требало да представљају кључни фактор 
за одрживост сваке економије на свету. 
Најбоља подршка малим предузетници-
ма је стварање окружења у којем могу 
да послују и да се развијају“, изјавила је 
Русева.

„Нисам се надао да ћу ја бити тај, 
али драго ми је, јер је то подстрек за 
даљи рад. Онима који покрећу бизнис 
могу поручити да су породица и тради-
ција стуб и стабилност посла, уз тимски 
рад. То је најважније и оно што доводи 
до успеха, јер један човек не може сам“, 
рекао је власник винарије Мирослав Ко-
вачевић и захвалио се „Блицу“ и Сосијете 
женерал банци.

Ковачевић је од својих вина напра-
вио бренд. Спој традиције и модерне тех-
нологије од љубави је направио добар 
бизнис.

„Наша вина миришу на љубав и 
зато хоћемо да их приближимо свима. 
Имам петоро деце и сви су упућени у 
тајне вина. Породицом сматрамо и ком-
шије које раде код нас од првог дана и 
воле и нас и наш посао. Можда се зато 
наша вина издвајају од других, јер се не 
доживљавају као посао, већ као задо-
вољство. Ти људи нам дају подстрек и 
да што пре реализујемо изградњу новог 
подрума од 7.000 квадрата, којим имамо 
намеру да спојимо све - од производње 
до туризма. Искуства и у тим водама 
имамо са нашом Винском кућом Кова-
чевић, где туристи могу да дегустирају 
врхунска вина и храну“, закључује Ми-
рослав Ковачевић.

ВИНА ПРАВЉЕНА С ЉУБАВЉУ
Додељенa награда Блиц предузетник 2016

Винарија Ковачевић победила је у конкуренцији 440 пријављених привредника 
и као награду добила 20.000 евра

     Стогодишњa традиција
   Винарија Ковачевић је породична винарија из Ирига, са Фрушке горе. Припа-
да новом таласу српског винарства и спада међу водеће винарије у Србији. Прва 
искуства породице Ковачевић у гајењу винове лозе и производњи вина датирају 
са почетка прошлог века. Као круна стогодишње традиције, 2000. године отпо-
чета је изградња нове винарије, која данас обезбеђује све услове за производњу 
врхунских вина. Различити типови винификатора за производњу црвених вина 
омогућавају спој традиционалног и модерног, а вина сазревају у бурадима од би-
ране храстовине. У производњи белих вина користе се сва доступна научна и тех-
нолошка достигнућа - у танковима различитих запремина производе се шардоне 
и совињон блан у више стилова, са идејом да финални производ буде комплекс-
нији и карактернији. Дугу традицију производње вина у породици Ковачевић, 
2001. године, када је завршена изградња винарије, преузео је предводник треће 
генерације винара Мирослав Ковачевић, стварајући једну нову, модерну вина-
рију, са идејом да виноградарска и винарска искуства свог оца и својих дедова 
уведе у 21. век и да уз помоћ савремених и иновативних винарских технологија 
постави темеље за вина четврте генерације породице Ковачевић.
   Вина потичу од грожђа из породичних винограда у Иригу, као и из других дело-
ва фрушкогорског виногорја и из ширег сремског винског рејона. Од свог почетка 
пословања до данас ова винарија је прошла транзицију од мале породичне до 
водеће винарије у земљи.

Весна Пауновић
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АСТЕР ТЕКСТИЛ - ШАМПИОНИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

ПОСЛОДАВЦИ ПОНУДИЛИ
150 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Познате нишке компаније најавиле су велике планове за наредни период, чијом реализацијом ће се 
запослити додатни број лица, а очекује се да још два велика инвеститора ускоро почну са радом

Награде за најбоље компаније Ниша

Сајам запошљавања у Владичином Хану

У Градској кући у Нишу, у организацији Канцеларије за 
локални економски развој (КЛЕР), свечано су уручене награ-
де најуспешнијим компанијама. Награђене је поздравио гра-
доначелник Дарко Булатовић, пожелевши још више успеха 
у наредном периоду. 

На свечаности организованој поводом градске славе до-
дељене су награде у 6 категорија. Свакако најзначајнија на-
града - послодавцу који је запослио највише радника у прет-
ходној години, припала је компанији „Астер текстил“, која је 
у 2016. запослила чак 630 радника. Награду је уручио Бобан 
Матић, директор Филијале Ниш НСЗ, а у име компаније при-
мио Зоран Шупут, менаџер администрације.

„Не бисмо постигли све ово до сада да није било подршке 
Града, а нарочито подршке Националне службе за запошља-
вање, са којима смо од самог почетка остварили одличну са-
радњу“, истакао је овом приликом Шупут и захвалио се на 
признању.

Одмах иза компаније „Астер текстил“ по броју запос-
лених радника нашле су се компаније „Џонсон електрик“ 
(Johnson Electric) и „Леони“ (Leoni Wiring), у чије име су при-
знања примили Саша Младеновић, директор „Џонсон елек-
трика“ у Нишу и Клеменс Сакс, директор компаније „Леони 
Србија“.

Охрабрује чињеница да је конкуренција у овом сегменту 
била јака и сва је прилика да ће и наредне године бити још 
више запошљавања. Познате нишке компаније су најавиле 
велике планове за наредни период, чијом реализацијом ће се 

запослити додатни број лица, а очекује се да још два велика 
инвеститора - IMI (Integrated Micro Electronics) и „Cumtobel“, 
ускоро почну са радом.

Додељене су награде и за остале категорије.
Награду „Цар Константин и царица Јелена“ за најбољег 

почетника добила је фирма „Featherman wooden accessories“, 
која производи аксесоаре од плуте и дрвета. Награду за 
највећег извозника добила је компанија „Philip Morris 
Operations“. Признање за постигнуте пословне резултате 
добиле су три компаније - „Пут инжењеринг“, Индустрија 
меса „Бифтек“ и Пекара „Бранковић“. За активности на пољу 
друштвено одговорног пословања награђен је Клуб привред-
ника „Наисус“, а у категорији за изузетан допринос локалном 
економском развоју Машински факултет Ниш.

Први овогодишњи сајам запошља-
вања у организацији Филијале 
Врање НСЗ одржан је 26. маја, у 
„Connection“ центру у Владичи-

ном Хану. Сајам је свечано отворио пред-
седник Општине Владичин Хан Горан 
Младеновић.

Овом приликом 15 послодаваца из 
Владичиног Хана и Сурдулице се опре-
делило да путем сајма регрутује кадрове 
за своја предузећа. Понуђено је око 150 
слободних радних места. Као и до сада, 
тражени су радници различитих зани-
мања и степена стручне спреме: машин-
ски техничари, електричари, израђивачи 
горњих делова обуће, столари, тапетари, 
радници физичког обезбеђења имовине и 
лица, кувари, конобари, собарице, радни-
ци за прераду и обраду воћа и поврћа, као 
и саветници за осигурање живота.

Први пут на сајму били су: Омладин-
ска задруга „Рад“ Чачак, Спортски центар 
„Куњак“ Владичин Хан, „Бизоп“ Сурду-
лица, као и Ђенерали осигурање Србија 
АДО, а међу редовним учесницима: КД 
„DN Company“ Прекодолце, „Intercom-
line“ d.o.o, Предузеће за угоститељство, 

туризам и трговину „Микоп“ д.о.о. Џеп, 
„Smelting“ д.о.о, „Теклас аутомотиве“ Вла-
дичин Хан, ПД за производњу и промет 
„Матид обућа“ д.о.о, Привредно друштво 
за производњу парних котлова и грејних 
тела, „Фабрика хлеба и млека“ АД Сурду-
лица, Производно угоститељско турис-
тичка радња „ММ-нарцис“ и други.

Највише радника тражила је Омла-
динска задруга „Рад“ - 48 (за прераду воћа 

и поврћа), затим „Теклас аутомотиве“, која 
је исказала потребу за запошљавањем 21 
машинског конструктора и 1 радника са 
високом стручном спремом машинске 
струке. Предузеће за трговину „СБ Ко-
мерц“ из Владичиног Хана тражило је 15 
радника за рад у хладњачи, а „Микоп“ из 
Џепа 12 радника - 5 кувара, 3 конобара, 2 
месара и 2 спремачице.

Весна Станојковић

Владан Крстић
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У презентацијама представника ло-
калних савета који учествују у из-
ради локалних акционих планова 
запошљавања, из Горњег Мила-

новца, Ваљева, Кнића, Краљева и Чач-
ка, могло се чути да су у зависности од 
величине и структуре града и општине 
различита и искуства у вези са планови-
ма за запошљавање и спровођење мера. 
Већина је указала на важност реализа-
ције програма стручне праксе, јавних 
радова и самозапошљавања.

„Ово је један од 4 регионална скупа, 
а циљ је да разменимо искуства у раду 
на изради Националног плана запошља-
вања и локалних планова, да тачно дефи-
нишемо проблеме и потребе на локалном 
нивоу и нађемо начине да их решимо“, 
каже Зоран Лазић, помоћник министра 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Он додаје 
да је очекивано велико интересовање за ове састанке и да ће 
сва искуства и примери бити искоришћени у циљу што већег 
запошљавања. 

Керол Полак, пројектни менаџер делегације ЕУ у Ср-
бији, истакла је колико је значајно да се проблему запошља-
вања приступи и са националног и са локалног нивоа. „Ин-
формације које добијамо од јединица локалне самоуправе и 
савета за запошљавање су од изузетног значаја и показују 
реално стање и потребе на локалном тржишту рада“, каже 
Полак, истичући да ЕУ због тога и подржава овакве састанке.

„Важно је препознати све различитости локалних само-
управа и специфичне потребе за подршком“, објашњава Је-
лена Васић, руководилац Групе за мере активне политике 
запошљавања ресорног министарства. „Добро је да питање 
локалног тржишта рада све више постаје и питање локалних 
самоуправа, које се укључују у решавање проблема незапос-
лености уз подршку ресорног министарства и НСЗ“, истиче 
она. 

Неда Милановић, директорка Сектора за подршку 
запошљавању НСЗ, која је презентовала реализацију мера 
активне политике запошљавања у прошлој и овој години, 
нагласила је да овакви састанци, између осталог, показују 
да је сарадња филијала НСЗ са локалним самоуправама на 
завидном нивоу.

„Велико је интересовање за мере активне политике за-
пошљавања, што потврђује да су мере добре и усмерене ка 
категоријама незапослених којима су најпотребније“, каже 
Неда Милановић и додаје да НСЗ континуирано прати реа-
лизацију свих мера и да се неке издвајају као веома атрак-
тивне. 

„Поменула бих стручну праксу, затим јавне радове који 
традиционално дају добре резултате, али и изузетно атрак-
тивне субвенције послодавцима за запошљавање незапосле-
них из категорије теже запошљивих на новим радним мес-
тима, као и програм самозапошљавања, за који увек влада 
велико интересовање, па ћемо настојати да ове године обез-
бедимо додатна средства. Са великим успехом реализујемо 
и доделу субвенција послодавцима за запошљавање особа са 
инвалидитетом без радног искуства“, објашњава Неда Мила-
новић и додаје да ће сарадња свих актера бити настављена у 
циљу развоја локалне политике запошљавања.

Током презентација локалних акционих планова запо-
шљавања као пример добре праксе издвојио се Град Чачак, 
који од 2006. године издваја новац из буџета за решавање 
проблема незапослености. Савет чине људи од струке, који 
умеју да препознају реалне потребе локалног тржишта рада. 
Мирјана Ђоковић, председница Савета, истиче да имају 
јаку подршку локалног руководства, као и да је ове године из 
буџета издвојено око 38 милиона динара, захваљујући чему 
ће велики број незапослених бити укључен у мере полити-
ке запошљавања. „Надам се да ће наше сугестије бити добре 
и да ће моћи да се имплементирају у Национални акциони 
план запошљавања“, додаје Ђоковићева.

Локалне самоуправе су предложиле да овакви састанци, 
због свог значаја за размену искустава, буду организовани 
једном годишње, уз присуство представника ресорног ми-
нистарства и Националне службе за запошљавање. Закљу-
чено је и да је неопходна даља подршка локалним самоупра-
вама за реализацију мера, као и помоћ при анализирању 
података и пажљивом сагледавању ситуације на локалном 
тржишту рада, у циљу креирања правих мера активне поли-
тике запошљавања.

ИСКУСТВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
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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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


