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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 
и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној реха-
билитацији и запошљавању 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“, бр. 102/15 и 5/17), 
Националног акционог плана за 2017. годину, Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошља-
вања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 
2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу 
са Локалним акционим планом запошљавања града Новог Пазара 
за 2017. годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања, број 3300-101-2/2017 од 11.05.2017.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД НОВИ ПАЗАР

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава 
се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократ-
ном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи 
су: млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским 
квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, 
старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инва-
лидитетом, 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 
родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породич-
ног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености једини-
це локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запо-
шљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике 
Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе 
са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне 
помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бора-
ца и младе до 30 година старости који су имали/имају статус деце 
без родитељског старања, у трећој групи ЈЛС.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на 
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези 
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе 
- www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Филијали Нови Пазар, на телефоне: 020/330-
045, 020/330-059 и у Граду Новом Пазару, на број телефона: 
020/313-644, локал 147 или на сајту Националне службе за запо-
шљавање - www.nsz.gov.rs и сајту Града Новог Пазара - www.
novipazar.org.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима 
јавног информисања до утрошка расположивих средста-
ва издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2016. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању 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 спро-
вођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма 
или мера активне политике запошљавања предвиђених локал-
ним акционим плановима запошљавања у 2017. години, бр. 401-
00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године коју је донео министар 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са 
Локалним акционим планом Града Врања за 2017. годину, Спо-
разума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања број 0800-
101-1/2017 од 15.05.2017. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАД ВРАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

У 2017. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог са евиденције НСЗ Врање за самосталан рад у стру-
ци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, 
ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова 
за полагање стручног испита, када је то законом, односно пра-
вилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у 
струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа. 

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

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може 
остварити послодавац са територије града Врање који при-
пада: 
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, 
образовања 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 вре-
менског ограничења, односно уписана су у регистар који води 
Агенција за привредне регистре; 

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на 
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези 
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе 
www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне 
службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту 
Града Врања.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима 
јавног информисања до утрошка расположивих средста-
ва издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. 
године.
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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 
и 38/15), члана 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 поли-
тике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог 
плана запошљавања града Врања за 2017. годину и Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и 
мера активне политике запошљавања у 2017. години број: 0800-
101-1/2017 од 15.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ГРАД ВРАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима 
који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање 
- Филијала Врање (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 
самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара 
за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања прив-
редног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапо-
шљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са 
законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошља-
вање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, 
односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци 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, 
уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одо-
брава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а 
уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе 
докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% 
износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се 
може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположи-
вим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на 
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези 
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне служ-
бе www.nsz.gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвен-
ционисане и систему развијености општина у Републици Србији 
могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Града Врања.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
Националне службе „Послови“, на сајту Националне служ-
бе www.nsz.gov.rs и сајту Града Врања www.vranje.org.rs, а 
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 
31.08.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању 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 спро-
вођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања града Врања за 
2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма и мера активне политике запошља-
вања у 2017. години број: 0800-101-1/2017 од 15.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД ВРАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првен-
ствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 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 јав-
них радова уколико радно ангажује лица која се налазе на евиденцији 
тражилаца запослења Врање из свих категорија теже запошљивих, и то: 
- млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 
година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са 
инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјал-
не помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 
месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 
месеци), млади до 30 година старости са статусом деце палих бора-
ца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве поро-
дичног насиља, жене, рурално становништво, избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани роди-
тељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапос-
лена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл. 
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: орга-
ни јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа 
са седиштем на територији града Врања; привредна друштва са 
седиштем на територији града Врања; предузетници са седиштем 
на територији града Врања; задруге са седиштем на територији 
града Врања; удружења која имају статус правног лица, однос-
но која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре, са 
седиштем на територији града Врања.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Све информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Филијала Врање, телефон: 017 407-117, 
на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту Града Врања www.vranje.org.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији 
Националне службе „Послови“, на сајту Националне службе 
за запошљавање: www.nsz.gov.rs и града Врања: www.vranje.
org.rs, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 04.08.2017. године.

www.nsz.gov.rs
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 члана 59 и 60 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15), чланa 60 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Службени гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана 
запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма 
или мера активне политике запошљавања у 2017. години министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00367/2017-24, од 
29.03.2017. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања 
Општине Сечањ за 2017. годину, усвојеног Одлуком број 020-266/2016-I од 
28.12.2016. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања број 0908-101-2/2017 од 22.05.2017. године.

ОПШТИНА СЕЧАЊ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

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 и Општина Сечањ 
финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за 
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су 
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање при-
правничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе 
траје најдуже 12 месеци.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може 
остварити послодавац са територије општине Сечањ који при-
пада: 
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 про-
грам),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског 
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за прив-
редне регистре.
Комплетан текст јавног позива у коме су наведени услови учешћа, потреб-
на документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се 
доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уго-
вора доступан је на сајту Националне службе за запошљавање - www.
nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у организационој јединици 
Националне службе - Филијала Зрењанин на број телефона 023/519-825, 
у Испостави Сечањ на број телефона 023/3814-009 и у Општини Сечањ на 
број телефона 023/3841-066, као и на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.
secanj.rs.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту 
Националне службе за запошљавање, на сајту Општине Сечањ 
и у публикацији “Послови”.

Јавни позив

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

878
Администрација и управа                  6 
Трговина и услуге                                 14
Медицина                                            20
Пољопривреда и ветерина           30 

Индустрија и грађевинарство                 30  

Саобраћај и везе                                 33
Наука и образовање                            33
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гл. РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 3, члана 19 став 2, члана 
20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Сл. гл. РС“, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09), Правилника о саставу конкурсне комисије, стучној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, 
начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном пра-
вобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године и Закључка комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-2113/2017 од 28. марта 2017. године, 
Државно  правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно  правобранилаштво, 
Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава

 1. Радно место Правобранилачки помоћник - 
самостални саветник, у Одељењу у Ваљеву

1 извршилац
Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне или више 
области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање 
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења, и друге под-
неске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне 
организације и јавне установе чији је оснивач РС, а које се финансирају из 
буџета РС пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по 
овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се о реализацији правноснаж-
них одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања 
спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора 
то допушта; сарађује са органима и организацијама које заступа Правобрани-
лаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањи-
ма до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе и оба-
вештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и друге послове по 
налогу Правобраниоца или заменика.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон 
о извршењу и обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и 
др.)- провераваће се усменим путем; вештина комуникације,  аналитичког резо-
новања и логичког закључивања-провераваће се усменим путем.

III Место рада и трајање радног односа: Државно правобранилаштво, 
Одељење са седиштем у Ваљеву, Ваљево, ул. Вука Караџића 5/а. Радни однос 
се заснива на неодређено време.

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

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење прија-
ва на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Државно пра-
вобранилаштво, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс 
и  називом радног места на које се конкурише“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Светла-
на Петровић, тел. 011/ 363-12-24.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана писана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој 
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори и др. акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство). Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом правосудном испиту и уверење о положеном државном стручном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16), 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 којма се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефи-
каснијег, бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиднеција или да ће то кандидат учинити сам. Наве-
дену изјаву могуће је преузети на web страници Државног правобранилаштва 
www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Сл. гл. РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између 
осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, 
рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре сту-
пања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска 
управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржа-
вају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. 
године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни суд, судске једи-
нице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске упра-
ве, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних 
бележника. Сви докази које се прилажу уз пријаву, прилажу се у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, раузмљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина, која се вреднују у изборном поступку, почеће од 29. 
августа 2017. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног 
правобранилаштва, у седишту органа, у Београду, Немањина 22-26, о чему ће 
учесници конкурса бити појединачно обавештени телефоном или телеграмом 
на бројеве телефона или адресе  које су навели у својим пријавама.

Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним службеницима, кандида-
ти који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од 6 месеци. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас се 
објављује на огласној табли и web страници Државног правобранилаштва, web 
страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, web страници 
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изра-
зи, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Београд, Ровињска 12

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 2, 
члана 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гл. РС”, бр. 41/07 - 
пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, 
Број: 112-5744/2017 од 27. јуна 2017. године, Геолошки завод Србије оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Геолошки завод Србије, Београд, 
Ровињска 12. 

II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место Шеф одсека, у звању самостални 
саветник

у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за 
опште, правне и економске послове

1 извршилац
 
Опис послова: Руководи и планира рад у Одсеку, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; 
израђује акте из имовинско-правне области, заступа по пуномоћју Завод пред 
судовима и другим органима у правним стварима које су ван надлежности 
Државног правобранилаштва и сарађује са Државним правобранилаштвом 
у изради поднесака и других аката везаних за заступање Завода; организује 
припрему и израду предлога правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Заводу и аката из области радних односа; учествује у 
пословима реформе државне управе, предлаже и развија процедуре у области 
управљања кадровима, организује припрему и израду нацрта кадровског пла-
на Завода и плана стручног усавршавања државних службеника, прати реали-
зацију њиховог спровођења, координира спровођење конкурсних поступака и 
поступка оцењивања државних службеника; организује припрему плана јав-
них набавки за Завод и прати спровођење поступка јавних набавки; координи-
ра послове у вези са израдом планова интегритета, руководи пословима који 
се односе на заштиту података личности; припрема пропратне акте и одлуке 
везане за опште послове Завода; даје смернице и упутства руководиоцима 
унутрашњих јединица из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по 
налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен правосудни испит, познавање  рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: стручна знања - познавање Закона о државној управи, Закона о 
државним службеницима, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и 
Закона о јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару - практични рад 
на рачунару; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештине руковођења - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештина комуникације - усмено. 

2. Радно место за имовинско-правне послове,
у звању саветник

у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за 
опште, правне и економске послове

1 извршилац
Опис послова: Спроводи поступак заштите имовинских права Републике 
Србије из делокруга Завода, у сарадњи са Државним правобранилаштвом; 
остварује непосредну сарадњу са Државним правобранилаштвом у правним 
поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлеж-
ним органима када  Завод има положај странке или умешача, о чијим прави-
ма и обавезама се одлучује у том поступку; прикупља релевантне чињенице и 
доказе и припрема поднеске у вези са правним поступцима у којима Државно 
правобранилаштво заступа Завод; прати реализацију заштите имовинских пра-
ва Републике Србије из делокруга Завода у сарадњи са Државним правобрани-
лаштвом; учествује у поступцима јавних набавки и пружа стручну помоћ коми-
сији и лицима одређеним за спровођење поступка набавки; припрема уговоре и 
друга акта којима се уређују облигациони односи Завода са другим субјектима, 
прати извршење уговорних обавеза, предлаже и предузима потребне правне 
радње; даje саветe, смерницe и упутства руководству Завода и запосленима 

ради правилне примене прописа, припрема општа и појединачна  акта која су из 
делокруга рада Завода; стара се о законској усклађености поступака и процеду-
ра које се примењују у Заводу; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године рад-
ног искуства у струци, положен правосудни испит, положен испит за службени-
ка за јавне набавке, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: стручна знања - познавање Закона о државној управи, Закона 
о државним службеницима, Закона о општем управном поступку и Закона о 
јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, Ровињска 12

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Геолошки завод 
Србије, Београд, Ровињска бр.12, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Орестијевић, кон-
такт телефон: 011/2889-966. 

VI 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 дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним 
местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде 
или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном испиту за службеника за јавне набавке (само 
за радно место под редним бројем два). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената, које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за службеника 
за јавне набавке. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат попуни изјаву, којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање пода-
така на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће 
преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  http://
www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са канди-
датима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера струч-
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них оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, 
и то провера знања рада на рачунару и  вештине аналитичког резоновања, 
логичког закључивања,  организационе способности и вештине руковођења (за 
радно место под редним бројем 1), обавиће се почев од 2. августа 2017. године 
у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата Србија, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило), а усмени део разговора ће се 
обавити у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр. 12, Београд. 
О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени 
телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели 
у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражене доказе. Кандидати без положеног испи-
та за службеника за јавне набавке примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од три месеца од дана заснивања радног односа. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 
6 месеци. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи 
или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује 
се на web страници Геолошког завода Србије, web страници Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - публика-
цији „Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се, без дискримина-
ције, и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-4165/2017 од 5. маја 2017. године и 51 Број: 112-
4995/2017 од 26. маја 2017. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство трговине, тури-
зма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26.  

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за извршење буџета, звање саветник
Одељење за економско-финансијске послове, Одсек 

за извршење буџета, Секретаријат министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или орга-
низационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит и знање рада на рачунару . 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском сис-
тему и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено, знање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за стручне и оперативне послове у 
области јавних набавки, звање саветник

Одсек за јавне набавке, Секретаријат министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство 
у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, познавање 
енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о јавним набавкама 
и познавање Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и о начину доказивања испуњености услова - усмено; 
познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ, знање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство тргови-
не, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људ-
ске ресурсе, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места (навести радно место за које се 
подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Ивана Влајић и Маја 
Наков, тел. 011/361-63-08, Одељење за људске ресурсе.

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

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању 
података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује 
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се 
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); 
оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег дока-
за о познавању енглеског језика (за радно место под бројем 2); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене дока-
зе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на web страници Министарствa трговине, туризма и телеко-
муникација, на адреси www.mtt.gov.rs у делу „Информације/конкурси“

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

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

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате 
Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просто-
ријама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 
почев од 11. септембра 2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Администрација и управа 
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НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном орга-
ну подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве 
у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), 
биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa трговине, туризма 
и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на web страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страни-
ци и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашених радних места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА

У САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4047/2017 од 05. маја 2017. 
године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за истраживање несрећа 
у саобраћају, Немањина 11, Београд, атични број: 17862111, ПИБ:108160095

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у 
ваздушном саобраћају, звање самостални саветник

Сектор за истраживање несрећа у ваздушном 
саобраћају

1 извршилац
Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане студијско-анали-
тичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; сарађује 
са надлежним органима за истраживање несрећа других држава у постуку 
спровођења истраге, са субјектима потписницима Споразума о сарадњи са Цен-
тром у поступку истраживања несрећа, министарствима надлежним за послове 
правосуђа, унутрашњих послова и одбране у поступку обављања послова из 
своје надлежности; припрема извештаје у вези са узроцима несрећа и почетно 
и текуће извештавање о статусу сваког започетог поступка истраге; израђује 
анализе ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних 
извора; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом спро-
вођења истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се о 
обезбеђивању опреме и материјално-техничких и финансијских средстава за 
обављање истраживања несрећа; стара се о реализацији обуке и оспособља-
вању лица укључених у рад радних група за истраживања несрећа; прати стан-
дарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног сао-
браћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и обавља стручне послове 
у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом и припрема 
извештаје; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, односно најмање пет година радног искуства у ваздухопловству, позна-
вање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавка-
ма, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном сао-
браћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, 
стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - 
усмено.

2. Радно место за истраживање несрећа у ваздушном 
саобраћају, звање саветник

Сектор за истраживање несрећа у ваздушном 
саобраћају

1 извршилац
Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане студијско-анали-
тичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; координира 
послове са организацијама и институцијама које су ангажоване од стране Цен-
тра на пословима техничког и лабараторијског испитивања узорака сакупљених 
у поступку истраживања удеса и озбиљних незгода; припрема материјале за 
израду извештаја у вези са узроцима несрећа; прикупља елементе потребне за 
израду анализе ризика из базе расположивих података из домаћих и међуна-
родних извора; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом 
спровођења истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се 
о потребама за опремом и материјално-техничким и финансијским средстви-
ма за обављање истраживања несрећа; учествује у реализацији обуке и оспо-
собљавању лица укључених у рад радних група за истраживања несрећа; прати 
стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног 
саобраћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и обавља стручне посло-
ве у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом; обавља и 
друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области 
саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у 
струци, односно најмање три година радног искуства у ваздухопловству, позна-
вање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о јавним набав-
кама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном сао-
браћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, 
стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - 
усмено.

3. Радно место за координацију истраживања и 
анализу несрећа у железничком саобраћају, звање 

виши саветник
Сектор за истраживање несрећа у железничком 

саобраћају и међународну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: учествује у предлагању политика из делокруга Центра, при-
према документа и предлаже мере и поступке ради унапређења истраживања 
несрећа у железничком саобраћају у Републици Србији, а у складу са потреба-
ма железничког саобраћаја и међународном препорученом праксом; обавља 
најсложеније истражне и управно-надзорне послове у вези са утврђивањем 
узрока несрећа возова, у складу са важећим прописима и међународним стан-
дардима; организује послове у поступку утврђивања чињеница и околности под 
којима се догодила несрећа воза, прати и анализира узроке несрећа, припрема 
службена саопштења о несрећама и предлаже листе стручњака за формирање 
радних група и предлаже мере за спречавање несрећа; сарађује са министар-
ствима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране, 
са надлежним органима за истраживање несрећа других држава и израђује 
информације, привремене извештаје и завршне извештаје о свакој појединач-
ној несрећи; предлаже и организује обуке и оспособљавање лица укључених у 
рад радних група за истраживање несрећа и стара се о одржавању континуите-
та оспособљености и њену проверу у складу са међународним стандардима и 
препорученом праксом; израђује процену стања безбедности железничког сао-
браћаја, у сарадњи са другим субјектима и предлоге за одговарајући ниво мера 
безбедности на основу процењеног нивоа опасности; иницира израду прописа 
и подзаконских аката из области железничког саобраћаја из делокруга сектора 
и израђује стручна мишљења о примени прописа из области железничког сао-
браћаја; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области 
саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства 
у струци, односно најмање седам година радног искуства у железничком сао-
браћају, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавкама, 
Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 
- усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организа-
ционе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизо-
ваним тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за међународну сарадњу, звање 
саветник

Сектор за истраживање несрећа у железничком 
саобраћају и међународну сарадњу

1 извршилац
Опис послова: припрема предлоге за закључивање мултилатералних и била-
тералних споразума и остварује сарадњу са радним телима међународних орга-
низација; стара се о извршавању обавеза који произилазе из билатералних и 
мултилатералних споразума, као и обавеза које произилазе из чланства Репу-
блике Србије у међународним организацијама; врши обраду података, студија 
и анализа које је потребно доставити међународним организацијама; прати 
стандарде, препоруке и друге прописа међународних организација из области 
ваздушног, железничког и водног саобраћаја ради хармонизације домаћих 
прописа са међународним (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA и сл.); сарађује 
са надлежним органима земаља потписница ECAA споразума и EASA и обавља 
стручне послове у поступку приступања Европској мрежи тела за безбедносна 
истраживања у цивилном ваздухопловству, железничком и водном саобраћају; 
врши упознавање са ваздухопловном, железничком и терминологијом у водном 
саораћају, терминологијом и фразеологијом на српском и енглеском језику; пре-
води акте и документацију и обавља послове симултаног превођења на сас-
танцима и преговорима; обавља и друге послова по налогу помоћника главног 
истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, најмање три године радног искуства у струци, односно најмање три 
године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, 
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о јавним набавкама, 
Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 
- усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организа-
ционе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизо-
ваним тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за подршку финансијским, правним и 
кадровским пословима, звање млађи саветник

Група за финансијске, правне и кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради извештаја из делокруга Центра; ажурира 
базе података из делокруга Центра; учествује у изради општих и појединачних 
аката и води кадровску евиденцију; прикупља податке и учествује у припреми 
годишњег извештаја о раду Центра; обавља послове у поступку спровођења 
обука; обавља послове обезбеђења опреме и материјално-техничких средстава 
за обављање послова из делокруга Центра; обавља канцеларијске и админи-
стративне послове; обавља послове кореспонденције и комуникације са стран-
кама и формира базе података о органима, организацијама и другим субјекти-
ма који сарађују са Центром; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада 
на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним служ-
беницима, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 
саобраћају и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усме-
но; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизова-
ним тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ена 
Мандић, телефон: 011/41-444-25.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истра-
живање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „Прија-
ва за јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 19.07.2017. године.

VIII Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за сва радна места: 
пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем телефона; био-
графија са наводима о досадашњем радном искуству; 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 спрема; оригинали или оверене фотокопије 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); оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно правосудном испиту; други докази о стеченим знањима 
и вештинама. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини 
или суду (не важи за доказе из последње тачке) или код јавног бележника. Сви 
докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тач-
ке). Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностран-
ству мора бити нострификована.

Поред тога: за радно место под бројем 1: оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о најмање пет година радног искуства у струци, односно најмање 
пет година радног искуства у ваздухопловству (потврда, решење и други акти 
којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); за радно место под бројем 2: најмање три 
године радног искуства у струци, односно најмање три године радног искуства 
у ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); за радно место под бројем 3: најмање седам година радног искуства 
у струци, односно најмање седам година радног искуства у железничком сао-
браћају (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно 
место под бројем 4: најмање три године радног искуства у ваздушном или 
железничком или водном саобраћају (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство); за радно место под бројем 5: завршен приправнич-
ки стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство).

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 02.08.2017. године, o чему 
ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском 
поштом на контакте које су навели у пријави.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место 
рада је Београд, Чакорска 6. Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као 
и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одба-
чене закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 11 19.07.2017. | Број 734 |   

подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. 
Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под 
условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Сваки 
круг у селекцији кандидата биће елиминациони. Центар не врши дискримина-
цију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовао в.д. директор - в.д. главни истражитељ Центра за 
истраживање удеса и озбиљних незгода. Овај оглас објављује се на огласној 
табли Центра, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЈАГОДИНА
На основу члана 4 и 94 Закона о запосленима у аутономној покрајини и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16), члан 12 став 2 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 95/16), Градско веће града Јагодине на 62. седници одржаној 
13.07.2017. године, по хитном поступку оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се положај попуњава: 
Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско 
правне послове, Јагодина, Краља Петра I 6.

II Положај који се попуњава:

Начелник Градске управе за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, стамбене и имовинско правне послове
(пријемом службеника на положај), на одређено 

време од 5 година
1 извршилац

Опис послова: Представља и заступа градску управу којом руководи, предла-
же Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији, организује, коор-
динира и контролише обављање послова управе и запослених, распоређује 
шефове унутрашњих организационих јединица и запослене, у складу са актом 
у унутрашњем уређењу и систематизацији распоређује послове организацио-
ним јединицама, односно непосредним извршиоцима и пружа потребну стручну 
помоћ, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из дело-
круга управе, доноси и потписује акта из надежности управе, потписује акта 
градске управе која се упућују органима града, одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима запослених у управи, решава питања о сукобу надлежности 
између унутрашњих организационих јединица, стара се о извршавању радних 
обавеза запослених у управи, обавља и најсложеније послове из делокруга 
рада управе, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим акти-
ма града дати у надлежност и одговара за благовремено, законито и правилно 
извршавање послова.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
на правном, архитектонском или грађевинском факултету или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци.

Општи услови за пријем кандидата у радни однос: да је пунолетан 
држављанин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао радни однос 
у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном 
искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Кандидат је у обавези да, као доказ о испуње-
ности општих и посебних услова на јавни конкурс, достави следеће: 
- оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство),
- уверење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о положеном државном стручном испиту,
- уверење о положеном правосудном испиту (кандидат са положеним правосуд-
ним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, доставља 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту),
- уверење о неосуђиваности.

Сви докази се прилажу у оверној фотокопији, осим уверења о држављанству, 
које мора бити у оригиналу. Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном, односно државном стручном испиту. 
Потребно је да учесник конкурса уз наведене доказе достави и изјаву којом се 
опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то учесник конкурса учинити сам.

IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања кон-
курса у новинама и интеренет презентацији Града Јагодине www.jagodina.org.rs. 

V Адреса на коју се подносе пријаве: Градско веће града Јагодине, Јагоди-
на, Краља Петра I број 6, са назнаком „За јавни конкурс“ и наводима положаја 
који се попуњава.

VI Лице задужено за давање информација о конкурсу: Снежана Радуло-
вић, телефон 035/815-0510. 

По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс Конкурсна комисија 
ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата за 
спровођење изборног поступка. На листи кандидата за избор ће се наћи само 
кандидати који испуњавају услове за положај који се попуњава, о чему ће кан-
дидати бити обавештени писаним путем и са којима ће се обавити усмени разго-
вор у којем ће се оценити стручне способности, знања и вештине кандидата за 
положај који се попуњава. Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене 
закључком.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “СВЕТИ СТЕФАН
ДЕСПОТ СРПСКИ”

35213 Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића бб

Стручни сарадник - уредник програма
УСЛОВИ: кандидат мора да има стечено високо образовање из области 
друштвеног смера на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године обима 
240 ЕСПБ бодова и високо образовање стечено у складу са прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, једну годину радног 
искуства.

Технички организатор програма и манифестација
УСЛОВИ: кандидат мора да има средњу стручну спрему из области машинске 
струке, као и познавање рада на рачунару, једну годину радног искуства, да 
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на 
горенаведену адресу.

ОПШТИНА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Светозара Марковића 2

тел. 035/8411-070

Начелник
Општинске управе Општине Рековац, на период од 5 

година.
УСЛОВИ: За начелника може бити постављено лице, које поред општих услова 
за рад у државним органима утврђеним у члану . Закона о радним односима у 
државним органима (да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу) испуњава и посебне услове: да има завршен правни факултет, да има 
положен испит за рад у органима државне управе, да има најмање пет година 
радног искуства у струци.

Администрација и управа
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ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети као доказ испуњавања услова: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених (доказ као чињенице пунолет-
ства), лекарско уверење (као доказ опште здравствене способности), уверење 
надлежног основног суда да против кандидата није стављен захтев за спро-
вођење истраге, одређених истражних радњи, није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној 
дужности (као доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу), диплома правног факултета, 
уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, у приложе-
ном CV-у тачно навести податке о претходном запослењу и стеченом радном 
искуству у струци. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на горенаведену 
адресу. За потребне информације се можете обратити на телефон 035/8411-
070.

КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА

24400 Сента, Змај Јове Јовановића 37

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин РС; да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање пет година радног искуства у струци и да 
није осуђиван и против њега се не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за вршење функције. Кандидат уз пријаву мора да 
достави следећа документа у оригиналу или оверену копију: извод из МКР, уве-
рење о држављанству, уверење односно диплома о стеченом образовању, уве-
рење о радном искуству или оверену копију радне књижице, уверење да није 
осуђиван и уверење да се против њега не води кривични поступак односно није 
стављен захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење 
предузима по службеној дужности. Кандидат треба да достави и програм рада 
за мандатни период за који се врши избор. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са назнаком “Конкурс за именовање директора” и потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
37000 Крушевац, Maјкe Југовића 46

тел. 037/416-980

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер, aкaдемске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области: правних, економских, психо-
лошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да има организационе способности. Докази који се прилажу: пријава 
на конкурс, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или 
други акт); уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној 
дужности. Кандидат, уз прописану конкурсну документацију, подноси и Програм 
рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова и Програм рада за 
мандатни период подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на горенаведену адресу. Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу - С. Стијиљковић.

НОВИ С А Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4

Оглас објављен у публикацији “Послови” 17.05.2017. (број 726) за рад-
но место директор туристичке организације општине Бач, поништава 
се у целости.

ПАНЧЕВО
УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“

26220 Ковин, Цара Лазара 85
тел. 013/742-310
факс 013/742-592

e-mail: kulturakovin@gmail.com

Организатор општих послова и технички радник
на одређено време, до повратка радника са 

привременог одсуства, од 01.08.2017. године до 
31.12.2017. године

Опис послова: припрема сцене за позоришне и друге представе, дежурство за 
време програма, контрола и пријем посетилаца програма, требовање потрошног 
и другог материјала за програме, учешће у припреми и реализацији програма ама-
терских друштава, одржавање одређених уређаја, инсталација, отклањање кваро-
ва у границама својих могућности, старање о редовном одржавању опреме, обез-
беђивање услова за реализацију програма у делу одржавања уређаја, руковање 
пројектором и озвучењем у биоскопској сали, припремање и преглед филмске тра-
ке, брига о квалитету слике, звучним ефектима и тачности филмске представе, ста-
рање о одржавању уређаја којима рукује, вршење контроле и пријем посетилаца 
на улазу у салу, требовање и набавка материјала за кино-кабину и уређаје, пријем и 
слање филмова и филмског материјала, ради и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема било ког занимања, без обзира на радно иску-
ство, познавање рада на рачунару и положен возачки испит Б  категорије.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву, која треба да садржи кратку био-
графију, доставе: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, фотокопију 
личне карте и возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документацијом достављају се препоруче-
ном пошиљком на горенаведену адресу, са напоменом “Пријава на конкурс”. 
Пријаве се могу и лично предати у установи сваког радног дана од 08.00 до 
14.00 часова у време трајања конкурса. Неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Све информације могу се 
добити на телефоне 013/742-310 и 742-592.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА КУЧЕВО

12240 Кучево, Светог Саве 213

Психолог
пробни рад од 6 масесци

УСЛОВИ: стечено високо образовање: завршене основне академске студије, 
студије другог степена и основне струковне студије из психологије, пожељно је 
радно искуство у струци, да је кандидат држављанин РС, да има општу здрав-
ствену способност. Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за 
које се конкурише; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из МКР; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); уверење не старије од 6 месеци да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Фотокопија 
може бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. у основ-
ним судовима, односно општинским управама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати своје пријаве на оглас са потребним прилозима упућују 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”.

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 13 19.07.2017. | Број 734 |   

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 284

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен; да је кандидат држављанин РС, 
да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, да има најмање 5 година радног искуства у 
струци, да поседује организационе способности, да није правноснажно осуђиван, 
нити се против њега води истрага за кривична дела против живота и тела, против 
слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против час-
ти и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене 
дужности, као и против уставног уређења и безбедности РС, или му није одред-
бама закона, односно правоснажном одлуком суда или другог органа забрањено 
обављање тих послова. Кандидат је такође дужан да поднесе и програм рада за 
мандатни период на који се именује. Кандидати су дужни да уз писмену пријаву 
поднесу и следећу документацију: уверење о држављанству; извод из МКР; уве-
рење (диплому) о стеченој стручној спреми (оргинал и оверена фотокопија); био-
графију; уверење о дужини радног стажа у струци; програм рада за мандатни 
период од 4 године; потврду из казнене евиденције да кандидат није правос-
нажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, 
против слободе и права човека и грађанина, против права по основу рада, против 
части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службе-
не дужности, као и против уставног уређења и безбедности РС, или му није одред-
бама закона, односно правоснажном одлуком суда или другог органа забрањено 
обављање тих послова, потврда надлежног суда да се против кандидата не води 
истрага нити да је неправоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних 
дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против 
права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака 
и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбед-
ности РС. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За Управни одбор“. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

ПРОКУПЉЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Палих бораца 15

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока школска спрема туристичког смера, 
дипломирани туризмолог, дипломирани географ; радно искуство од 4 године, 
од чега најмање две године на руководећим пословима; да поседује организа-
ционе способности, да понуди свој програм рада; да нема законских сметњи за 
његово именовање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод 
из МКР; уверење о држављанству РС; диплому о стеченом образовању (овере-
на фотокопија); лекарско уверење; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице и/или потврда послодавца); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело и да се против њега не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци); фотокопију личне карте; биографију са контакт подацима. Рок за 
подношење пријаве кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и биће одбаче-
не закључком. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу са назнаком за “Конкурс за избор директора ТО Општине Куршумлија”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ ОПШТИНСКА УПРАВА

224000 Ириг, Војводе Путника 1

Туристички инспектор, саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке или стручне области географије, туризма или хотелијерства на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит за рад у органима управе; најмање 3 године радног искуства у струци и 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). У изборном поступку 
проверавају се: вештина комуникације-усмено. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За јавни конкурс“. Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Владимир Ристић, телефон: 022/400-613. Услови за рад на радном 
месту: држављанство РС; да је кандидат пунолетан; да му раније није престајао 
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локал-

не самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правнос-
нажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Докази који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из МКР; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини/градској управи, суду или код јавног бележника. За наведено 
радно место, радни однос се заснива на неодређено време. 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 
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку, и то вештина комуникације-усмено, доставиће се писмено обавештење 
о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни и телефонским путем на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу 
у својим пријавама. Напомена: кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене. 

СУБОТИЦА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Трг слободе 1/III 

Архивист
на одређено време од 6 месеци због повећаног 

обима посла 
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме на једном од факултета: 
филозофском, филолошком, учитељском, правном, економском или природно 
математичком, знање или познавање информатике, са или без радног иску-
ства. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Информације о конкурсу 
на телефон 024/626-866. Информативни разговори са кандидатима обављају 
се радним данима у времену од 10-13 часова. Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању услова кандидати подносе, са назнаком „За оглас”, путем поште 
или лично на адресу Историјски архив Суботица, 24000 Суботица, Трг слобо-
де 1/III соба 328. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Проте Матеје 1
тел. 014/294-894, 294-895

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које испуњава следеће усло-
ве: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од чега најмање 
две године на руководећим пословима; активно знање страног језика који је 
обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове 
просвете. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за 
кадровска, административна питања и радне односе Скупштине Града Ваљева, 
14000 Ваљево, Карађорђева 64, са назнаком “За конкурс”.

ВРАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин РС, који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 

Администрација и управа
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академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног иску-
ства у струци. Кандидат уз пријаву подноси: уверење о држављанству, уверење 
суда да није под истрагом и да се против њега не води поступак, оверену фото-
копију дипломе, биографију, потврду о радном стажу у струци, програм рада за 
мандатни период, уверење да није осуђиван. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

       Трговина и услуге

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији

Послодавац: „ПОШТА СЛОВЕНИЈЕ “ д.о.о Марибор, Словенија

Возач
место рада Љубљана-Словенија, на одређено време 

од 12 месеци, пробни рад 2 месеца
10 извршилаца

Опис посла: превози и доставља пошиљке, доставља пошиљке хитне поште, 
доставља пакетне и теже пошиљке, утовара и истовара поштански материјал 
и сл.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; 6 месеци радног 
искуства на пословима возача; возачка дозвола Б, Ц и Е категорије; потребна 
лиценца - COD 95; пожељно је да лица имају положен курс сигурне вожње

ОСТАЛО: Запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до Слове-
није и од Словеније до Републике Србије; послодавац сноси трошкове приликом 
издавања радне дозволе и визе; запослени је од почетка рада социјално оси-
гуран; трошкове прегледа и издавања лекарског уверења сноси послодавац; 
послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а запослени сноси 
трошкове; радно време је 8 сати на дан (40 сати недељно); рад је у сменама 
(прва, друга и трећа смена), теренски рад; радно место са повећаним ризиком; 
основна бруто плата 1.003,95 евра, основна нето плата 644,45 евра; просечна 
бруто плата 1.399,61 евра, просечна нето плата 869,45 евра; додатак за пре-
храну по радном дану је 6 евра; превоз до радног места - 95% цене аутобуске 
карте.

Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија возачке дозво-
ле (Б, Ц, Е); фотокопија лиценце COD 95; потврда о некажњавању издата од 
МУП РС.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена 
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: возач - Пошта Словеније, доо, Марибор, Словенија“. Кан-
дидати 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 цен-
тар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: возач - Пошта Словеније, 
доо, Марибор, Словенија“.

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 Абрашевића10

тел. 011/2407-730, 064/8107-046

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. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац,
НСЗ Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

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

тел. 030/45-31-21, 030/45-31-23

Рок трајања конкурса 29.07.2017. године. Детаљне информације о усло-
вима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и тер-
мину одржавања разговора, кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
путем телефона или и-мејла. Непотпуна документација неће бити разматрана.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији

Послодавац: „ПОШТА СЛОВЕНИЈЕ “ д.о.о Марибор, Словенија

Поштоноша
место рада Љубљана - Словенија, на одређено време 

12 месеци, пробни рад 2 месеца
6 извршилаца

Опис посла: пријем и достава свих врста пошиљки, достава пошиљки на тере-
ну, финансијске услуге, електронска испорука пошиљки, пренос, размена и ели-
минација пошиљки и поштанских закључака

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство 
није потребно; возачка дозвола Б категорије; пожељна возачка дозвола А кате-
горије

ОСТАЛО: Запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до Слове-
није и од Словеније до Републике Србије; послодавац сноси трошкове приликом 
издавања радне дозволе и визе; запослени је од почетка рада социјално оси-
гуран; трошкове прегледа и издавања лекарског уверења сноси послодавац; 
послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а запослени сноси 
трошкове; радно време је 8 сати на дан (40 сати недељно); теренски рад; пре 
почетка на радном месту тестира се вожња мопеда; основна бруто плата 955,89 
евра, основна нето плата 617,12 евра; просечна бруто плата 1.156,46 евра, про-
сечна нето плата 731,17 евра; додатак за прехрану по радном дану је 6 евра; 
превоз до радног места - 95% цене аутобуске карте.

Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија возачке дозво-
ле; потврда о некажњавању издата од МУП РС.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена 
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: поштоноша - Пошта Словеније, доо, Марибор, Слове-
нија“. Кандидати 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: поштоноша - 
Пошта Словеније, доо, Марибор, Словенија“.

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 Абрашевића10

тел. 011/2407-730, 064/8107-046

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. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац,
НСЗ Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

Трговина и услуге
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Миграциони сервисни центар Краљево,
НСЗ Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/30-20-29

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

тел. 030/45-31-21, 030/45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са 
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу у 
ужи избор биће обавештени путем телефона или и-мејла. Непотпуна докумен-
тација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса: 29.07.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији

Послодавац: „ПОШТА СЛОВЕНИЈЕ “ д.о.о Марибор, Словенија

Помоћни радник
место рада Љубљана, Цеље - Словенија, на одређено 

време 12 месеци, пробни рад 2 месеца
40 извршилаца

Опис посла: припрема пошиљки, чишћење простора и возила, физички и 
помоћни послови

УСЛОВИ: Завшена основна школа (НК - лица без занимања и стручне спреме); 
радно искуство није потребно; возачка дозвола Б категорије; пожељан испит 
за возача виљушкара

ОСТАЛО: Запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до Слове-
није и од Словеније до Републике Србије; послодавац сноси трошкове приликом 
издавања радне дозволе и визе; запослени је од почетка рада социјално оси-
гуран; трошкове прегледа и издавања лекарског уверења сноси послодавац; 
послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а запослени сноси 
трошкове; радно време је 8 сати на дан (40 сати недељно); рад је у сменама 
(прва, друга и трећа смена); основна бруто плата 786,41 евра, основна нето 
плата 514,54 евра; просечна бруто плата 1.066,67 евра, просечна нето плата 
680,12 евра; додатак за прехрану по радном дану је 6 евра; превоз до радног 
места - 95% цене аутобуске карте.

Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија возачке дозволе.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена 
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: помоћни радник - Пошта Словеније, доо, Марибор, 
Словенија“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Нацио-
налној 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: 
помоћни радник - Пошта Словеније, доо, Марибор, Словенија“.

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 Абрашевића10

тел. 011/2407-730, 064/8107-046

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. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац,
НСЗ Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

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

тел. 030/45-31-21, 030/45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са 
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени кан-
дидати који уђу у ужи избор, путем телефона или и-мејла. Непотпуна докумен-
тација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса: 29.07.2017. године.

,,АМАН” ДОО
Београд - Сурчин, Виноградска 52а

Продавац
на одређено време

60 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен, без обзира на занимање, пожељно радно искуство. 
Трајање конкурса до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на телефон 
011/2260-556 лок 120; 062/889-3090, контакт особа - Силвана Кинкела или да 
пријаве шаљу на и-мејл адресу: silvana.kinkela@aman.co.rs.

AT THE STARS
11000 Београд, Гундулићев венац 44

Козметичар
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; пожељно радно искуство 
на наведеним пословима. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: vesna.
mihajlovic1@gmail.com или да се јаве на телефон 065/324-6654. Рок за пријављи-
вање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ТЕЛЕОПТИК ГАСНА ОПРЕМА Д.О.О.
11080 Земун, Тршћанска 21

Референт продаје
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен, економске или машинске струке, возачка дозвола 
Б категорије, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика на средњем 
нивоу. Кандидати могу да се пријаве путем телефона 011/3163-524 и 011/3160-
016 или могу своје пријаве слати на e-mail: teleoptik.gasna@mts.rs.

ЗЛАТНО ПЕЦИВО С.З.П.Т.Р. НЕНАД ВУКОВИЋ
11000 Београд, Звездара, Византијска 36

Продавац мешовите робе
први уговор на одређено време 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: продавац мешовите робе, било које струке; радно искуство је пожељно, 
али не и обавезно; ради се 48 сати недељно у сменама. Кандидати се могу јавити 
Ненаду Вуковићу на број телефона: 060/166-7575 или могу доћи лично на горе-
наведену адресу, радним данима од 8-15 часова. Рок трајања конкурса је 30 дана.

ФСХ ЈАБУКА АД
Панчево, Трг Маршала Тита 63, Скробара

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: рачуновођа, радно искуство 24 месеца; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), радно искуство од најмање 24 месеца на 
истим или сличним пословима, обезбеђен превоз, пробни рад 6 месеци. Прија-
ве слати на и-мејл zaposlenje@almex.rs, достављање радних биографија на увид.

“ПАПАС” ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44 лок. 23

тел. 011/267-13-70, 063/701-12-51, 063/303-838

1) Помоћни радник - кувар
2) Помоћни радник у продаји

УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме, пожељно радно искуство у угости-
тељству, пожељно познавање рада на рачунару, поседовање санитарне књи-
жице, пробни рад 3 месеца за радно место 1 и знање енглеског језика (почетни 
ниво). Пријаве слати na e-mail: info@htd.rs у року од 30 од дана објављивања 
огласа.

Трговина и услуге
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ПЕКАРА РЕШКО
21000 Нови Сад, Миленка Грчића 17А

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен продавац; пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата 
на телефон 065/4104-687. Рок за пријаву до 02.08.2017.

СУР КЛАСИЧНИ РЕСТОРАН “БОР”
21000 Нови Сад, Омладинских радних акција 18

Конобар
на одређено време, 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI1, V степен конобар - специјалиста, IV степен конобар 
или III степен келнер; пробни рад 1 месец. Рад у сменама; обезбеђена исхрана; 
основна информатичка обука. Јављање кандидата на телефон 065/8452-267 
или e-mail: nemanja.milutinovic@vilabor.rs. Рок за пријаву до 02.08.2017.

“НЕВЕС” ДОО
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

Продавац
на одређено време, 6 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV и III степен стручне спреме; пробни рад 1 месец; основ-
на информатичка обука; рад у сменама; пожељно радно искуство у продаји хране.

Посластичар
на одређено време, 6 месеци

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

Радник у фотокопирници
на одређено време, 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен машински техничар - технолог одржавања машина или 
електротехничар електромеханике и III степен штампарски монтер - копирис-
та; пробни рад 1 месец; основна информатичка обука.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на e-mail: nevesdoons@gmail.com или путем теле-
фона 063/7159-777. Рок за пријаву до 11.08.2017.

ДОО НС-ОКОВ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 4

Трговац на велико и мало
на одређено време, 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме; пробни рад 1 месец; возачка дозво-
ла Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. 
Јављање кандидата на e-mail: nsokov@neobee.net. Рок за пријаву до 05.08.2017.

РМ РИТЕР
21000 Нови Сад, Прва 45

Фризер за жене и мушкарце
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II и I степен стручне спреме. Јављање кандидата на телефон тел. 
062/1878-875. Рок за пријаву до 30.08.2017.

ЛАНИТЕО СРБ ДОО
21000 Нови Сад, Хоповска 4

Рачунарско програмирање
на одређено време, 12 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; 
VI/2 степен инжењер електротехнике и рачунарства; VI/1 степен инжењер 
електротехнике за рачунарску технику и IV степен програмер на рачунару - ком-
пјутеру; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије; обука за програм-
ски језик Java; обука за HTML и CSS; енглески језик - средњи ниво; type script, 
angular js, angular 2/4, backend technologies, express.js, nude.js, express.js, mongo 
db. Јављање кандидата на телефон 021/3017-054 и e-mail: ivana.mijailovic@
laniteo.rs. Рок за пријаву до 30.07.2017.

“ФЕНИКСБУС” ДОО
21000 Нови Сад, Пут новог партизанског одреда

Аутолимар
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен аутолимар. Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на теле-
фоне 064/6452-756, 021/6446-965 и e-mail: office@feniksbus.rs. Рок за пријаву 
до 29.07.2017.

GOMEX DOO
Зрењанин, Милетићева 27А

e-mail: mirjana.kovacevic@gomex.rs

Продавац - касир 
за рад у Панчеву
12 извршилаца

УСЛОВИ: II, III, IV степен, рад у сменама, пожељно искуство у раду. 

Пословођа у малопродајном објекту
за рад у Панчеву, на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен, економске, радно искуство од 6 месеци, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Explorer, Outlook). Рад у сменама. Иску-
ство на позицији пословође у области трговине робом широке потрошње, сви 
профили. 

ОСТАЛО: Јављаље кандидата на телефон 023/525-835 или 023/525-834, прија-
ва електронским путем на www.gomex.rs.

БГ ЕЛИТ ФОТО+
11000 Београд, Трг републике бб

тел. 062/891-7544

Фотограф
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства у фото 
радњи; основна информатичка обука; познавање аналогне и дигиталне фото-
графије. Кандидати треба да пошаљу CV поштом или на е-mail: info@bgefoto.rs 
или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања огласа.

BEXEXPRESS DOO
Шабац, Краља Милутина 146

Радник за рад у магацину
на одређено време, за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен. Утовар, истовар камиона, сортирање пакета, рад у мага-
цину у ноћној смени 19.00-04.00. Јављање кандидата на телефон 064/8090-374.

СИМПО АД ВРАЊЕ
Врање, Радничка 12

Транспортни радник
за рад у Београд, Врчин, на одређено време

од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Истовар и утовар 
робе у магацину и транспорту. Јављање кандидата на број телефона 064/890-
5232, 011/8053-971, Симпо Магацин Врчин, Босанска бб, од 8 до 14 часова, сем 
суботом и недељом. Контакт особа Жељко Танасковић. Доставити радну био-
графију на увид.

Тапетар
за рад у Београду, Врчин, на одређено време

од 6 месеци
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије, пожељ-
но радно искуство. Монтажа и демонтажа намештаја код купаца и у салонима.

Трговина и услуге
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Монтер
за ра у Београду, Врчин, на одређено време

од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, пожељ-
но радно искуство. Монтажа и демонтажа намештаја код купаца и у салонима. 
Напомена: јављање кандидата на број телефона 064/8905-238, 011/8053-972, 
Симпо магацин Врчин, Босанска бб, од 8 до 14 часова, сем суботом и недељом. 
Контакт особа Драган Милошевић. Доставити радну биографију на увид.

ОГРИЗОВИЋ РАДЕ И СИНОВИ-ОРИС ДОО
25000 Сомбор, Бездански пут бб

тел. 025/515-5055

Радник на пословима кошења
5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радник на пословима кошења; 
рад ван радног времена - привремени и повремени послови; возачка дозвола 
Б категорије; теренски рад; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз. 
Рок за пријаву је до 09.08.2017.

КЊИЖАРЕ “ВУЛКАН” Д.О.О.
11080 Земун, Цара Душана 266

Магационер
на одређено време до 3 године, пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати своје пријаве могу слати на e-mail: dragan.sljukic@knjizare-vulkan.rs или се 
могу пријавити путем телефона 060/8855-299.

“ГРАНИТ СТАН”Д.О.О
36000 Краљево, Југ Богданова 52

Возач миксера
3 извршиоца

УСЛОВИ: Положена Ц категорија.

Физички радник
2 извршиоца

ОСТАЛО: Остали критеријуми према општим условима “Гранит стан” д.о.о. Све 
информације на телефоне: 065/3196-300 или 036/319-630.

СЗТР ПЦ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Јужноморавских Бригада бб

Електромонтер инсталација и опреме
2 извршиоца

УСЛОВИ: електромонтер; IV степен, познавање основа рада на рачунару; 
почетни ниво енглеског језика; најмање 2 године радног искуства. 

Електротехничар за монтажу и сетовање мрежне 
опреме

2 извршиоца
УСЛОВИ: електротехничар; IV степен, почетни ниво енглеског језика.

ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на телефон 016/251-470, или наи-мејл адре-
су: office@pcleskovac.rs.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “MISS MADAME”
18000 Ниш, Булевар Немањића 38

Женски фризер
УСЛОВИ: женски фризер са радним искуством од 6 месеци. Телефон за контакт: 
060/139-3617.

PRO-TECH MAX D.O.O.
Београд - Нови Београд, Милутина Миланковића 34

Портир - обезбеђење
место рада Панчево, на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад и пробни рад од месец дана. Радно место 
Golden Rose, Баваништански пут. Слање пријава на и-мејл hr@protechmax.rs, 
јављање кандидата на телефон 011/423-0518, лице за контакт Ивана Ђуровић.

GOMEX D.O.O.
23000 Зрењанин, Милетићева 27а

Пословођа у малопродајном објекту
место рада Земун - Београд, на одређено време од 1 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у било ком занимању, MS Office 
(Excel, интернет, Word); минимум 6 месеци искуства на траженим пословима.

Продавац - касир
место рада Земун - Београд, на одређено време од 1 

месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно искуство је 
пожељно али није неопходно.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати електронским путем на www.gomex.
rs или се могу пријавити путем бројева телефона 023/525-835 и 023/525-834.

КОСТИЋ ДОМ
11000 Београд, Михаила Петрова 8

Спремачица
пробни рад 7 дана

Помоћни радник у кухињи - сервир
пробни рад 7 дана

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, без обзира на образовни профил, 
без обзира на радно искуство. Кандидати се могу пријавити путем телефона: 
064-672-1049, Мирослав Костић. Рок трајања конкурса 15 дана.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “МИЊОН”
18000 Ниш

тел. 018/249-953

Козметичар
Масер

Педикир - маникир
УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство: 12 месеци.

“YAFI FILTERTECH” DOO
11070 Нови Београд, Виноградска 141и

тел. 011/214-49-40, 214-76-00

Кројење и шивење филтерских материјала на 
индустријским машинама

на одређено време до 6 месеци 
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 1 година на пословима кројења и шивења, пробни рад 1 месец. Прија-
ве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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„DOLLY BELL“ DOO
Београд, Бирчанинова 27

тел. 060/8090-918
e-mail: s.stefanovic@dolly-bell.rs

Благајник - административни радник - фактуриста
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
Опис посла: исплата плата, контролисање дневних пазара.
УСЛОВИ: економска струка, најмање 2 године радног искуства на истим или 
сличним пословима.

Шанкер
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: послови шанкера у хотелу.
УСЛОВИ: конобар - шанкер, бармен; без обзира на радно искуство.

Конобар
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: послови конобара у хотелу.
УСЛОВИ: конобар, без обзира на радно искуство.

Кувар
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
4 извршиоца

Опис посла: послови кувара у кухињи хотела.
УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се 
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Славица Стефановић.

„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 образовни профил, 
без обзира на радно искуство; пожељно основно познавање енглеског или рус-
ког језика. Трајање конкурса: до попуне 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 искуство; пожељно 
је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем. 
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандида-
ти се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију на 
наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7-8

тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Посластичар
10 извршилаца

Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

Кувар
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, обавезно радно искуство 
у траженом занимању.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се 
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Ивана Чакић.

„SINTERFUSE“ DOO
Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда интерних пројеката.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне 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 конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити 
послодавцу путем телефона или послати радну биографију путем и-мејла. Лице 
за контакт Љиљана Кнежевић.

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

тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електроинсталатер
место рада Уб, Ваљево, на одређено време 2 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно 
искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или 
телефона, лице за контакт Јелена Матић. 

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; 
обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуника-
тивност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

Трговина и услуге
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„TOKRAM COMPANY“
ДОО ВРШАЦ

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање прода-
те робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење примоп-
редаје касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно 
понашање према купцима и колегама, поседовање уредне санитарне књижице

УСЛОВИ: образовање небитно, радно искуство небитно; прецизност и одговор-
ност запослених лица у раду са новцем.; неопходно је да кандидати буду спрем-
ни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напре-
дују. Обезбеђен је смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за рад 
на каси. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном савет-
нику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
ДОО ВРШАЦ

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање 
продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење 
сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у задњој смени обез-
беђивање инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и коректно пона-
шање према купцима и према колегама, уредно подвргавање санитарном пре-
гледу и поседовање уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање небитно, радно искуство небитно; прецизност и одговор-
ност у раду са новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, 
вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Обезбеђен је 
смештај, рад у сменама, ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато радно 
место. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде. Трајање конкур-
са до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за 
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„MAESTRO SOKO“ DOO
Соко Бања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно 
искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла 
или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

BIKE&TRAVEL
11000 Београд, Цара Душана 6

e-mail: bicyclebelgrade@gmail.com

Туристички агент - организатор путовања
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме без обзира на занимање; 2 године 
радног искуства у туризму; пожељна лиценца за туристичког водича; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик - виши или конверзацијски ниво. Кандида-
ти треба да пошаљу CV на наведену e-mail: bicyclebelgrade@gmail.com.

BIKE&TRAVEL
11000 Београд, Цара Душана 6

тел. 065/8089-351

Собарица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа. Кандидати треба да се јаве 
на број телефона 065/8089-351.

МУЛТИТЕСТ ДОО
21220 Бечеј, Тополски пут 65

e-mail: info@multi-test.rs

Комерцијалиста/Sales manager
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен стручне спреме; познавање енглеског 
језика; познавање Office пакета; возачка дозвола Б категорије; комуникатив-
ност; способност за решавање проблема као и за рад под притиском; обилазак 
пословних партнера - клијената; проналажење нових купаца; администрација у 
систему за планирање ресурса у корпорацијама. Јављање кандидата на e-mail: 
info@multi-test.rs. Рок за пријаву до 02.08.2017.

UR “RESPECT YOU”
21000 Нови Сад, Браће Дроњак 5А

Келнер/конобар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; енглески језик - почетни ниво; 
пожељно радно искуство. Рад у сменама Јављање кандидата на e-mail: sandra.
puza@gmail.com и телефон 061/3168-520. Рок за пријаву 06.08.2017.

ВРЕЛЕ ГУМЕ МЕДИА ДОО
21208 Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 128

e-mail: lidija.piroski@vrelegume.rs

Логистичка подршка
на одређено време, 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани менаџер у култури и медијима или дипло-
мирани економиста; VI/2 степен економиста; пробни рад 6 месеци; возачка 
дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - виши или 
конверзацијски ниво; обезбеђен превоз; пожељно искуство у продаји медијског 
простора или искуство у продаји и фактурисању. Јављање кандидата на e-mail: 
lidija.piroski@vrelegume.rs. Рок за пријаву до 09.08.2017.

„ДОМАЋИЦА ПЛУС“ ДОО
21000 Нови Сад, Браће Поповић 2

Продаја, припрема, рад на фискалној каси
на одређено време, 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен продавац или II степен руковалац робом - помоћни прода-
вац, помоћни кувар или помоћни угоститељ. Рад у сменама. Јављање кандидата 
на телефон тел. 063/7004-000. Рок за пријаву до 30.07.2017.

СТЕВЧА
SOUL FOOD STUR

21000 Нови Сад, Грчкошколска 7

Помоћни радник
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II степен помоћни кувар или I степен стручне спреме. Теренски 
рад; обезбеђена исхрана.

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен кувар једноставних јела. Теренски рад; обезбеђена исхрана

Продавац
УСЛОВИ: IV или III степен продавац; енглески језик - почетни ниво; обезбеђена 
исхрана.

ОСТАЛО Јављање кандидата на телефон 060/4551-501. Рок за пријаву до 03.08.2017.

Трговина и услуге

Први
утисак је
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SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, Мике Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb

Административни радник
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер 
грађевинарства; VI/2 степен инжењер грађевинарства или VI/1 степен инжењер 
грађевинарства; енглески језик - средњи ниво; основна инрорматичка обука. 
Јављање кандидата путем и-мејла и телефона. Рок за пријаву до 26.07.2017.

                    Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој

Послодавац: DRK - Pflegedienste Rhein-Sieg/Rhein-Berg GmbH, SR Nemačka

Асистент на пословима за здравствену негу
(нега старих лица), пробни рад 6 месеци

место рада North Rhine - Westphalia/ Rhein – Berg 
country/ Bergisch Gladbach Nemačka

10 извршилаца
УСЛОВИ: Завршена средња или виша школска спрема (општи, педијатриски, 
акушерски смер) или висока здравствена школа струковних студија; положен 
стручни испит за медицинске раднике; пожељно знање немачког језика Б1 ниво 
према Европском референтном оквиру; пожељно да кандидати имају радног 
искуства у струци.
ОСТАЛО: висина бруто зараде 1900 евра (бруто), а након нострификације 2700 
евра (бруто); запослени је од почетка рада социјално осигуран; трошкове пре-
воза од Републике Србије до СР Немачке ће бити регулисани договором између 
запосленог и послодавца; трошкове издавања радне дозволе/визе сноси запос-
лени; послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а запослени 
сноси трошкове (трошкови смештаја су у распону од 150 евра до 450 евра).
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у Еуро-
пас формату - у прилогу; фотокопија дипломе завршене школе (средња, виша 
или висока); фотокопија уверења о положеном стручном испиту за медицинске 
раднике. Наведена документа доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена 
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: асистент за здравствену негу - „DRK“ - Pflegedienste 
Rhein-Sieg/Rhein-Berg GmbH, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, 
Филијала за Град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, 
са назнаком „За конкурс: асистент за здравствену негу - „DRK“ - Pflegedienste 
Rhein-Sieg/Rhein-Berg GmbH, СР Немачка“.

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, 064/8107-046

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, 021/4885-549

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

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац,
НСЗ Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

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

тел. 030/45-31-21, 030/45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са 
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу у 
ужи избор биће обавештени путем телефона или и-мејла. Непотпуна докумен-
тација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса 01.08.2017. године.

„ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ”
11000 Београд, Сокобањска 17

Референт за опште правне, кадровске и послове 
јавних набавки

за рад у организационом делу „Селтерс” Младеновац
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен; радно искуство на правним 
пословима у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у 
трајању од најмање 1.5 године; радно искуство на пословима јавних набавки 
у здравственој установи у трајању од најмање 6 месеци; познавање енглес-
ког језика. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и и-мејл адресом, копије дипломе о завршеном факулте-
ту, радне књижице, уговора о раду на наведним пословима, уверење да лице 
није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, 
нити покренута истрага. Пријаве са потребном документацијом достављају се 
у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Соко-
бањска 17 - Правна служба, са назнаком „Пријава за конкурс” са навођењем 
радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Инсти-
туту најкасније осмог дана од дана објављивања огласа, и то најкасније до 
27.07.2017. године, као последњег дана рока за подношење пријава до 14 часо-
ва, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту после 
истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене, 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су 
примљене. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као непотпуне.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла

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

Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла

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

Гинеколошко акушерска сестра
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицинска школа, IV степен стручне спреме, смер гинеколошко аку-
шерска сестра, положен стручни испит.

Спремачица здравствених просторија
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас подносе: молбу за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (ове-
рена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотоко-
пија), решење о упису у комору или лиценца о раду (оверене копије), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење суда да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије од 6 месеци. У 
молби кандидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом огла-
са. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ, сваког радног дана од 07.00 до 
14.00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу 
ДЗ, са назнаком “За оглас” и називом радног места. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

Трговина и услуге / Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

тел. 015/581-311

Доктор медицине
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: висока стручна спре-
ма доктор медицине VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за 
своје звање. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о завршеном медицинском 
факултету, оригинал или оверену фотокопију; уверење о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију; извод односно уверење из НСЗ; 
кратку биографију. Пријаве слати на адресу установе или непосредно у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време, до 24 месеца, ради попуне 

упражњеног радног места
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит. Као доказ о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са потпуном личном и рад-
ном биографијом, телефоном и e-mail адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
именик Лекарске коморе, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме), фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Кандидат који буде изабран, пре закључи-
вања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама на писарници ДЗ или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену 
“Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За 
ближе информације можете се обратити на телефон 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца
тел/факс. 012/678-131, 678-113

e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs 

Физиотерапеутски техничар
за рад у Служби опште медицине, на пословима 

палијативног збрињавања, на одређено време, до 24 
месеца

УСЛОВИ: IV степен, средња медицинска школа - физиотерапеутски техничар, 
положен стручни испит, лиценца за самосталан рад у струци, радно искуство 
на пословима физиотерапеутског техничара у трајању од најмање две године. 
Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или оверену 
фотокопију лиценце за самосталан рад у струци, потврду послодавца о радном 
искуству на пословима физиотерапеутског техничара у трајању од најмање две 
године и кратку биографију. 

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине, на одређено 
време, до 12 месеци, са пола радног времена

УСЛОВИ: ВСС, VII степен, завршен медицински факултет, положен стручни 
испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. 

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособље-
ности). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документа-
цијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће 
бити враћена кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и jединства 135

тел 012/550-111
e-mail: bolpo@ptt.rs, web:www.obp.rs

Медицинска сестра - техничар неонатологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; завршена средња медицин-
ска школа гинеколошко-акушерски/педијатријски смер, IV степен, положен 
стручни испит и радно искуство од најмање годину дана. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, IV степен, гинеколошко-акушерски/
педијатријски смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену фотокопију (не 
старији од шест месеци), потврду претходног послодавца о радном искуству 
у струци. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983, 327-984
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време због повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен струч-
ни испит. Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завр-
шеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уко-
лико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књи-
ге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. 

Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутне раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Дипломирани фармацеут - медицински биохемичар
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву под-
нети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој шко-
ли са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење о 
држављанству, копију личне карте. 

ОСТАЛО: Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде примљен у радни однос. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата.

Mедицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗА СТАРЕ ПАДИНА ДОО
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111 в

Медицинска сетра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; образовни профил: медицинска 
сестра - техничар. Kандидати се могу пријавити путем телефона 063/273-293, 
Славко Данев. Рок трајања конкурса 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ 
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове: 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 посло-
ва руководиоца различитих нивоа. Кандидати уз пријаву подносе: уверења 
о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци); 
потврду да нису осуђивани; оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверену фотокопију уверења односно дипломе о положе-
ном специјалистичком испиту из интерне медицине; копију извода из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском 
језику. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана дана објављивања огласа.

Возач санитетског возила
на одређено време 6 месеци, са пробним радом

од 1 месеца
УСЛОВИ: Пооред 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: III или IV степен стручне спреме, завршена средња школа, положен 
возачки испит Б категорије, најмање пет година радног искуства. Кандидати 
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
(III или IV степен); уверење о држављанству (оригинал или оверену копију не 
старију од 6 месеци); фотокопију возачке дозволе; потврду да није осуђиван; 
европски CV на српском језику. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
дана објављивања огласа.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 
боловања преко 30 дана, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег смера 
и положен стручни испит за медицинску сестру. Кандидати уз пријаву подно-
се: оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру; уверења о 
држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци); потвр-
ду да није осуђиван; копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме; европски CV на српском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. За све информације можете се обратити на телефон 
036/613-450.

NEXCON D.O.O
11000 Београд, Владимира Митровића 18

Неговатељица
УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство 6 месеци; нега старих, болес-
них и непокретних лица. Кандидати своје пријаве могу слати на и-мејл: zeljko.
kovacevic@nexcon.rs, или се могу јавити на телефон 062/1952-806. Конкурс је 
отворен до попуне радног места.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631

Клинички лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; положен стручни 
испит за доктора медицине; радно искуство у струци са полупокретним и непо-
кретним пацијентима од минимум 1 године. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом; неоверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

Електроинсталатер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер електроинсталатер или електричар или 
електромеханичар за термичке и расхладне уређање и сл.; радно искуство у 
струци од минимум 2 године. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом; неоверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи.

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковер-
тима на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком “Пријава за оглас” 
са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене 
у клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа као последењег 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 
сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назна-
ком датума и сата када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста дечије и превентивне 
стоматологије

за рад у Служби за стоматолошку здравствену 
заштиту, пробни рад 2 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјализација из дечије и превентивне 
стоматологије; ВСС, VII/2 степен стричне спреме, положен стручни испит, 
дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолош-
ком факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији из дечије и превентивне стоматологије, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издата од надлежне коморе или решење 
о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), 
не старије од 6 месеци, уверење да се против кандидата не води истрага и кри-
вични поступак (потврду издаје суд), не старије од 6 месеци, кратка биографија 
са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни за 
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу ДЗ. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

СТЕФАН ЋУПИЋ ПР УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
ПАЛМА МАГНОЛИЈА

11000 Београд, Војводе Влаховића 16

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у старачким домовима; посе-
довање лиценце. Кандидати, пријаве могу слати путем и-мејла: palmadom@
yahoo.com, или се могу јавити на телефон 063/830-2855. Конкурс је отворен до 
попуне радних места.

Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
“ГЕЈЗЕР”

16246 Сијаринска Бања, Краља Милутина 16

Лекар опште медицине
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, потребан је завршен 
медицински факултет, VII степен стручне спреме и положен стручни испит. 
Уз пријаву са биографијом подноси се следећа документација у оригиналу 
или овереној копији: диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из МКР (издат на новом 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у “Службеном глас-
нику РС”, број 20/09), уверење да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, уверење издаје надлежни суд (издато након објављи-
вања овог огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Додат-
не информације могу се добити на телефоне 016/895-153 и 016/895-152.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ 
ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”

21000 Нови Сад, Александра Тишме 7

Лекар опште праксе
на одређено, 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен доктор медицине; енглески језик - средњи ниво; стручни 
испит за здравствене раднике; рад у сменама. Јављање кандидата на e-mail: 
vita.ns.info@gmail.com. Рок за пријаву до 23.07.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ  ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну 

негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време, до повратка 
запослене са боловања, пробни рад до 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему IV степен, 
завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном 
испиту; дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из ПУ) не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству 
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, 
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са адресом, кон-
такт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се предају у затвореној коверти 
лично или поштом на горенаведену адресу са назнаком”Пријава на оглас за 
пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу неонатологије.”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ

Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-131

Оглас објављен у публикацији “Послови” 05.07.2017. године поништа-
ва се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25

тел. 025/5742-131

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет VII/1 степен стручне спреме. Доста-
вити: копију о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве слати 
Правној служби ДЗ Оџаци, 25250 Оџаци, Мостонга 25. Рок за подношење прија-
ве је 7 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Гинеколошко акушерска сестра техничар
за потребе Службе за гинекологију и акушерство, на 
одређено време до повратка запослене са боловања

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

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

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

Виши лабораторијски техничар или лабораторијски 
техничар

за потребе Одељења за снабдевање крвљу и крвним 
продуктима (трансфузиологија), на одређено време 
до повратка запослене са породиљског боловања и 

боловања ради неге детета
УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар, VI степен стручне спреме, заврше-
на виша медицинска школа или лабораторијски техничар, IV степен стручне 
спреме, завршена медицинска школа, лабораторијскиг смера; положен стручни 
испит. 

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе неурологије, на одређено време 

до повратка запослене са трудничког односно 
породиљског боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит. 

ОСТАЛО: 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 поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДИА ЛАБ ПОЛИКЛИНИКА
11000 Београд, Радослава Грујића 1

тел. 011/344-8723

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; 12 месеци радног 
искуства; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески 
језик - почетни ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: dialab.office@
gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 10 
дана од дана објављивања огласа.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
БАЊА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Народни парк бб

Сервирка
за потребе немедицинског сектора, на одређено 

време до 30.09.2017. године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског смера; положен приправнич-
ки испит; познавање српског и мађарског језика. Уз пријаву на оглас са кратком 
биографијом, доставити и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила и оверену фотокопију уверења о положеном приправ-
ничком испиту.

Спремачица
у здравственој заштити, за потребе Одељења за 

управљање смештајним капацитетима, на одређено 
време до 30.09.2017. године

УСЛОВИ: завршена основна школа и познавање српског и мађарског језика. 
Уз пријаву на оглас са кратком биографијом доставити и оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи.

Средњи физиотерапеут
за потребе медицинског сектора, Одељење за 

физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено 
време до 30.09.2017. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера - физиотерапеутски тех-
ничар; положен приправнички испит. Уз пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом доставити и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Виши физиотерапеут
за потребе медицинског сектора - Одељење за 

физикалну медицину и рехабилитацију
на одређено време до 30.09.2017. године

УСЛОВИ: VI/1 степен стурчне спреме физиотерапеутског смера; положен струч-
ни испит. Уз пријаву на оглас са кратком биографијом доставити и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила и оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _____________ (навести 
радно место за које се конкурише”. Пријем пријава врши се најкасније до 12 
часова последњег дана истека рока за пријављивање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

тел. 012/643-140
e-mail: dzzagubica@gmail.com

Дипломирани фармацеут - медицински биохемичар
на одређено време 3 месеца, за рад у Служби за 

лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о 
раду („Сл. гл. РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 74/2014) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних мес-
та у ДЗ Жагубица број 111 од 18.01.2016. и Измена и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији радних места у ДЗ Жагубица број 2138 од 
06.07.2017. године. Посебни услови: VII/1 степен, дипломирани фармацеут смер 
биохемије или VII/2 степен дипломирани фармацеут специјализација из меди-
цинске биохемије или VII/2 степен дипломирани доктор медицине специјали-
зација из клиничке биохемије, положен стручни испит, лиценца или решење о 
упису у комору, радно искуство на пословима фармацеута - медицинског био-
хемичара у служби за лабораторијску дијагностику од 1 године. Уз молбу кан-
дидат треба да приложи следећу документацију: кратку биографију са адресом, 
телефоном, оверене фотокопије: дипломе о завршеном факултету, дипломе о 
положеном специјалистичком испиту из тражене гране медицине, потврде о 
положеном стручном испиту, лиценце или решења о упису у комору, уверења о 
држављанству, као и доказ о радном искуству, доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда) и уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење из полицијске управе или станице). Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат треба да достави лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које заснива радни однос,уверење да се против 
њега није покренут кривични поступак и уверење МУП-а да није правоснажном 

судском одлуком осуђиван за кривично дело. Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа. Небла-
говремене, непотпуне као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране. Пријаве се подносе лично на писарници ДЗ или путем поште 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место доктора медицине - фармацеута - медицинског биохемичара“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста неурологије
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички испит из неурологије; 
лиценца.

Руководилац Одељења за економско-финансијске 
послове

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет; стручни испит за рад у државним органима; 
три године радног искуства у струци.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: ВСС, правни факултет; стручни испит за рад у државним органима; 
сертификат за службеника за јавне набавке.

Спремачица на одељењу
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу доку-
ментацију у фотокопији: диплому о завршеном факултету односно школи; уве-
рење о положеном траженом испиту; тражени сертификат; лиценцу издату од 
надлежног органа; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо рока и 
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-667

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: законом прописани општи услови за заснивање радног односа у 
државним установама; завршен медицински факултет - специјализација из 
гране медицине која је из делатности Клинике; најмање пет година радног 
стажа по положеном специјалистичком испиту и звање наставника медицин-
ског факултета или доктора наука или завршен економски, правни факултет 
или факултет организационих наука и академска специјализација - Менаџмент 
у здравству, у организацији Медицинског факултета и Факултета организа-
ционих наука; најмање пет година радног стажа на пословима руковођења у 
здравственој делатности и звање доктора наука. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за избор дирек-
тора”. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; 
план и програм управљања и развоја Универзитетске дечје клинике у наредне 
четири године; оверену фотокопију извода из МКР (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); ове-
рену диплому о завршеном медицинском факултету, правном факултету; еко-
номском факултету или факултету организационих наука; уверење да канди-
дат није под истрагом, односно да против кандидата није покренут кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице. Поред 
наведене документације, кандидати су дужни да доставе и следеће: уколико је 
кандидат лекар - оверену фотокопију потврде о положеном специјалистичком 
испиту и оверену фотокопију потврде којом је кандидат стекао звање наставни-
ка медицинског факултета или доктора наука; уколико је кандидат дипломира-
ни правник/дипломирани економиста/дипломирани инжењер организационих 
наука - оверену фотокопију дипломе о положеној специјализацији из области 
здравственог менаџмента и оверену фотокопију потврде којој је кандидат сте-
као звање доктор наука. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

радника са боловања
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; 

Mедицина
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фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено 
време по основу замене, до повратка радника са боловања 6 извршилаца. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о 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 послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време, ради замене привремено одсутне 
запослене за време породиљског одсуства, до њеног 
повратка на рад, за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи и санитетског превоза
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет VII/1 степен, 
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

Медицинска сестра
(послови тимске сестре) на одређено време, због 
замене привремено одсутне запослене до њеног 

повратка на рад, за рад у амбуланти В. Купци
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа општег 
смера IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у Комору.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место 
се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подно-
се пријаву и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију изво-
да из МКР. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. 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 и уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас подносе се до 21.07.2017. 
године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Оглас објављен 21.06.2017. године у публикацији “Послови”, поништа-
ва се за радно место: лекар специјалиста гинекологије и акушерства.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине, специјалиста радиологије са 
ултразвучном дијагностиком

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен специјалистички испит из 
радиологије са ултразвучном дијагностиком и важећа лиценца. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; уверење о положеном специјалистичком испиту; 
важећу лиценцу; лекарско уверење; биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Доктор медицине
на одређено време, до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит. Као доказ о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са потпуном личном и рад-
ном биографијом, телефоном и и-мејл адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
именик Лекарске коморе, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме), фотокопију личне карте.

Возач
на одређено време,у трајању од 3 месеца, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: најмање завршена 
осмогодишња школа, положен возачки испит Б категорије. Као доказ о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију возачке дозволе, оверену фотокопију извода из МКР, 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да дос-
тави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници ДЗ или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће 
директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завр-
шеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе 
информације можете се обратити на телефон 012/662-240.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55 
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, због потребе и организације 

посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме поседовање лиценце за рад. Уз пријаву 
са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном, приложити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је кан-
дидат држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности, 
оверена фотокопија лиценце за рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„Јавни огласи“ и навести радно место за које се конкурише. Контакт особа Гизи-
ка Недељковић - 013/851-241.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
Др МАЈА ЦВЕТКОВИЋ

11000 Београд - Звездара, Драгослава Срејовића 72
тел. 060/551-2010

Радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршена средња или виша медицинска школа смера радиолошки 
техничар/виши радиолошки техничар или струковне студије - струковни ради-
олог; положен државни стручни испит; радно искуство пожељно. Кандидати 
достављају пријаве и биографије путем и-мејла: stomatolog.majacvetkovic@
gmail.com.
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КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа - струковни тера-
пеут; положен стручни испит; радно искуство са полупокретним и непокретним 
пацијентима; радно искуство у струци минимум 12 месеци. Кандидати су оба-
везни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом; неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног 
стручног испита.

Виши радни терапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа - струковни тера-
пеут; положен стручни испит; радно искуство са полупокретним и непокретним 
пацијентима; радно искуство у струци минимум 24 месеца. Кандидати су обавез-
ни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адре-
сом; неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног 
испита.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом; 
неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа; радно искуство у струци у 
здравственим установама минимум 12 месеци. Кандидати су обавезни да доста-
ве: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом; неове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним 
ковертима на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком “Пријава 
за оглас” са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да 
буду примљене у клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огла-
са као последењег 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 сматраће 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 одбије-
не као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” - ПАЛИЛУЛА

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

Доктор медицине
пробни рад

2 извршиоца
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 скрининг програма у складу с посеб-
ним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску 
помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицин-
ским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 
предлоге за наствак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска сред-
ства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу 
превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, 
упућује на специјалистичко консултативни прглед, прописивање препоручене 
терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите, у поступку оствари-
вања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и 
терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну 
медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску 
и инвалидску комисију, ради у комсијама и на посебним програмима, 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 делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начел-
ника 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 приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Виша поливалентна патронажна сестра
 пробни рад

Опис послова: координира здравствено васпитни рад здравствених и других 
радника на свом микрореону, обавља патронажну поливалентну службу на под-
ручју одређеног микрореона, амбуланте или здравствене станице, води днев-
ник посета и осталу документацију, контактира и сарађује са ординирајућим 
лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, 
сарађује са месним заједницама, хуманитарним организацијама, установама 
социјалне заштите, социјалним радницима, Центром за кућну негу, организа-
цијама удружења бораца, заводом за геронтологију и др., прибавља резулта-
те на бази којих се предузимају потребне мере у спречавању ширења зараз-
них болести, израђује месечни, тромесечни и годишњи извештај, контактира 
и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама 
зависно од конкретног случаја, обавља посете трудници, бабињари и ново-
рођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу старијем од 65 
година, али и посете по налогу изабраног лекара, обавља патронажне посете 
оболелом од малигних обољења, психоза, шећерне болести, ендемског нефри-
тиса, прогресивних неуромишићних обољења и осталим популационим групама 
по налогу изабраног лекара, учествује у сагледању потребе орагнизованог кућ-
ног лечења, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове 
из домена своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а 
којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положени стручни испит, VI сте-
пен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима. 

Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења, пробни рад

Опис послова: обавља административни посао у служби кућног лечења и меди-
цинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере, даје инфузи-
оне растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, 
ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и замену катете-
ра, спроводи терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду, 
ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здравствене услуге, израђује месечне и 
тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву 
одговорност, учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за 
палијативно збрињавање, пружање подршке породици оболелог, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV сте-
пен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотоко-
пију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима.

Педијатријска сестра
на одређено време до повратка одсутне

запослене са дужег боловања (трудничког/
породиљског), пробни рад

Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из домена своје области, 
припрема и учествује у обављању систематских прегледа, обрада рана, фикса-
циони завој, скидање конаца и копчи, фракционарно давање серума и других 
лекова, обрада опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ 
ињекција у служби и стану болесника, давање вакцине и превијање у служ-
би и у стану болесника, узимање бриса из носа и грла, евиденција корисника, 
фактурише здравствене услуге које пружа, дневне рекапитулације медицинског 
рада, месечни преглед медицинског рада, пријаве заразних болести, пријаве 
хроничних болести, требовање свог потребног материјала, припрема мате-
ријале и инструменте за рад, врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала 
и контролише хладни ланац лекова, обавља дезинфекцију радног простора у 
интервенцијама, превијалишту и ординацији, одговорна је за правилно вођење 
медицинске докуентације, вођење електронског картона, фактурисање услуга 

Mедицина
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и утрошак материјала, ради и остале послове из области своје струке по налогу 
одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непо-
редном руководиоцу и начелнику службе. 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског или општег сме-
ра, положен стручни испит, IV 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 дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

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

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра/техничар
на одређено време до повратка запослене са 

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

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Светог Саве бб

тел. 014/3431-237

Доктор стоматологије
на одређено време најдуже до 31.12.2017. године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет; положен стручни испит; поседо-
вање лиценце или решења о упису у комору здравствених радника. Кандидати 
уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе, оверену копију поло-
женог стучног испита, биографију, извод из матичне књиге рођених, потврду о 
некажњавању, потврду да се не води кривични поступак; лиценцу или решење 
о упису у Комору здравствених радника, уверење о држављанству. Пријаве 
доставити поштом на горенаведену адресу са назнаком “За оглас”.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица

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

Доктор медицине
на одређено време, због замене привремено 

одсутног запосленог, у Служби опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен 
стручни испит; важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару(основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце или решење о упи-
су у комору; фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или Архиви ДЗ, 
III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће 
објављена сајту ДЗ.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3810-288

Оглас објављен 24.05.2017. године, у публикацији „Послови“, број 
727 (на страни 42), поништава се за радно место лекар специјали-
ста педијатрије, за рад у Болници за педијатрију „Др Олга Поповић 
Дедијер“.

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

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

Лекар специјалиста офталмологије

Лекар специјалиста оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Слађана Рани-
миров.

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 ангажо-
вање 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, мејлом или да се јаве на број 
телефона: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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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, медицински био-
хемичар; радно искуство није битно; положен стручни испит; радна лиценца 
Фармацеутске коморе. Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати (јед-
на смена - пре подне). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе путем поште или да се јаве на телефоне послодавца. 
Лице за контакт Рамизи Самет.

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 информа-
тичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу радне биографије 
да доставе мејлом.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за стационарно лечење у Служби 

за педијатрију, на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене на неплаћеном 

одсуству до повратка запосленог на рад или његовог 
престанка радног односа

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

2) Акушерска сестра
за рад у Одсеку порођајне сале у Служби за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом, на 
одређено време, ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству до повратка 
запослене на рад или њеног престанка радног 

односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко акушерског смера и положен 
стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3) Радник у болничкој капели
за рад у Болничкој капели при Служби за патолошку, 

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

посла
УСЛОВИ: основна школа, I степен.
За радна места 1 и 2 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кан-
дидат у/или био у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није био у радном односу).
За радно место 3 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на 
девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Изабрани 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 у огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком “За оглас“ са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу дневних болница Службе за пријем и 
збрињавање болесника Поликлинике на Клиници 

за дечју хирургију, на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, пробни рад до 3 месеца
Опис посла: врши пријем болесника; припрема документацију за преглед болес-
ника; прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на 
лабораторијске анализе; обавља и друге послове из свог делокруга по налогу 
непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неурохирургије у Служби ортопедије, 
трауматологије и неурохирургије Стационара на 
Клиници за дечју хирургију, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, пробни рад до 3 

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

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу урологије у Служби опште дечје 
хирургије на Клиници за дечју хирургију, на 

одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета на одређено време, пробни рад до 3 месеца

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

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

ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положе-
ном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда) не старије од  6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, 
уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), 
са адресом, контакт телефоном, и-мејлl адресом. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обавља-
ти, фотокопију личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на 
хепатитис Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на 
адресу Института са назнаком „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - 
техничара на одређено време, на Одељењу“.

Mедицина
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.06.2017. поништава се за 
радно место специјалиста психијатрије, 2 извршиоца, на неодређено 
време.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2

1) Доктор медицине
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца
Опис послова: обавља послове за које је оспособљен; врши преглед и комплет-
ну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради 
у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медици-
не; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, 
прописује одговарајућу терапију и прати ефекат дејства, спроводи здравстве-
но-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и 
документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно 
рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпоставље-
не, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан је на хуман 
однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном 
послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за 
свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

2) Доктор медицине, спец. интерне медицине 
субспецијализација из нефрологије

Опис послова: обавља послове за које је оспособљен; врши преглед и комплет-
ну медицинску обраду болесника и одређује и спроводи терапију пацијентима 
на хемодијализи; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консулта-
тивне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат дејства, спро-
води здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијс-
ку евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и 
опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава 
претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обаве-
зан је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос 
према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу 
начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

3) Струковна медицинска сестра - виша медицинска 
сестра - техничар

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове медицинске сестре-техничара за које је оспо-
собљен; између осталог помаже лекару у раду, даје терапију, превија; спрово-
ди мере и поступке пријема и отпуста као и адекватну припрему болесника за 
пријем на стационарно лечење; стара се о спровођењу хигијенских принципа 
у раду са болесницима и одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; 
врши намештање и пресвлачење кревета као и купање и прање непокретних 
и негу непокретних болесника; врши мерење телесне температуре и храњење 
непокретних пацијента; спроводи ординирану терапију, врши узимање и слање 
материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на друге прегледе; 
обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коре-
ктан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност 
основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, 
писмено обавештава предпостављене, о лому, квару, потребним проправкама 
и недостатцима; Обавезан је на хуман однос према пацијентима и професиона-
лан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обававља и друге 
послове по налогу главне сестре и начелника одељења, за свој рад непосредно 
је одговоран главној сестри и начелнику одељења.

УСЛОВИ: за сва радна места: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни су Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из 
области здравствене заштите:

Услови за радно место 1: завршен медицински факултет - VII степен стручне 
спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно 
доказа о упису у именик надлежне коморе); потпуна психичка и физичка спо-
собност за обављање послова и радних задатака; искуство у струци (подразу-
мева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након поло-
женог стручног испита на пословима здравствене заштите); возачка дозвола за 
управљање моторним возилима Б категорије.

Услови за радно место 2: завршен медицински факултет - VII степен стручне 
спреме, доктор медицине; завршена специјализација из области интерне меди-
цине; завршена субспецијализација из области нефрологије; положен струч-
ни испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у име-
ник надлежне коморе); потпуна психичка и физичка способност за обављање 
послова и радних задатака; искуство у струци - (подразумева радно искуство 
на пословима субспецијалисте нефрологије); возачка дозвола за управљање 
моторним возилима Б категорије.

Услови за радно место 3: VI степен стручне спреме; положен стручни испит; 
поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлеж-
не коморе); потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и 
радних задатака; искуство у струци (подразумева волонтерско ангажовање у 
Здравственом центру Књажевац, након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене заштите); возачка дозвола за управљање моторним возилима 
Б категорије.

А) Критеријуми за избор кандидата за радно место 1: просечна оцена 
током студија - максимално 20 бодова; дужина студирања - максимално 20 
бодова; дужина чекања на запослење код НСЗ (након положеног стручног 
испита на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; искуство 
у струци - (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Кња-
жевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) 
- максимално 20 бодова; оцена рада у ЗЦ К њажевац - подразумева оцену коју 
даје начелник, односно шеф службе, за волонтерско ангажовање у ЗЦ Кња-
жевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) 
- максимално 5 бодова; оцена на разговору - максимално 30 бодова.

Б) Критеријуми за избор кандидата за радно место 2: просечна оцена 
током студија - максимално 20 бодова; искуство у струци (подразумева радно 
искуство на пословима субспецијалисте нефрологије) - максимално 40 бодова; 
оцена на разговору - максимално 40 бодова

Ц) Критеријуми за избор кандидата за радно место 3: просечна оцена 
током школовања на вишој односно струковној школи - максимално 20 бодова; 
трајање школовања на вишој односно струковној школи - максимално 20 бодо-
ва; дужина чекања на запослење код НСЗ (након положеног стручног испита, 
на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; искуство у стру-
ци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац 
након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) - мак-
симално 20 бодова; оцена рада у ЗЦ Књажевац - подразумева оцену коју даје 
начелник, односно шеф службе, за волонтерско ангажовање у ЗЦ Књажевац 
након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) макси-
мално 5 бодова; оцена на разговору - максимално 30 бодова.

ОСТАЛО. Кандидати (за сва радна места) подносе у оригиналу: потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (и-мејл адресом) и изјавом 
да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати (за радно место 1) подносе у овереној фотокопији следећа 
документа (овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/уве-
рење о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном 
испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију радне књижице; фотокопију уговора као 
доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом 
центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравстве-
не заштите); потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине 
чекања на запослење; фотокопију возачке дозволе Б категорије.

Кандидати (за радно место 2) подносе у овереној фотокопији следећа 
документа (овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/уве-
рење о завршеном медицинском факултету, специјалзацији из интерне меди-
цине, субспецијализацији из нефрологије; дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу); фотокопију радне књижице;. 
фотокопију возачке дозволе Б категорије.

Кандидати (за радно место 3) подносе у овереној фотокопији следећа 
документа (овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/уве-
рење о завршеном школовању на вишој односно струковној школи; уверење 
о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног 
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу); извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме); уверење о држављанству; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију радне књижице; 
фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско 
ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испи-
та на пословима здравствене заштите); потврду Националне службе за запо-
шљавање као доказ дужине чекања на запослење; фотокопију возачке дозволе 
Б категорије.
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За сва радна места: Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем 
у радни однос на неодређено време, пре потписивања уговора о раду, биће 
дужан да достави у року од 15 дана: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење да се 
против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) 
не старије од 6 месеци. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у прис-
пелу документацију пријављених кандидата, исте рангирати на основу горена-
ведених критеријума из тачке А (подтачка 1 до 4), тачке Б (подтачка 1 и 2) и 
тачке Ц (подтачка 1 до 4) ове одлуке, а примењујући пропорционалну методу 
бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље - параметре остварити 
максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу 
на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке А (подтачка 5) и тач-
ке Ц (подтачка 5) ове одлуке, бодоваће начелници односно шефови служби у 
ЗЦ Књажевац у којима је кандидат био ангажован након положеног положеног 
стручног испита. После спроведеног бодовања од стране комисије и начелника 
односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, првих десет кандидата са највише 
бодова, биће позвани на разговор са директором установе којом приликом ће 
писмено одговарати на стручна питања из области медицине и имати прили-
ке да се лично представе. О разговору са кандидатима обавезно се сачињава 
записник. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни 
однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начел-
ника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене - бодовања које канди-
дат добије на разговору. 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 опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати. Рок у коме 
кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати 
препорученом поштом на адресу Здравствени центар Књажевац, Одељење за 
опште правне и кадровске послове, 19350 Књажевац, ул. 4. јули 2, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ____________ (навес-
ти назив радног места)“. На самој пријави кандидат мора обавезно да назначи 
за које радно место из огласа конкурише.

 Пољопривреда и ветерина

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА “СРБОБРАН”
21480 Србобран, Карађорђева 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред општих услова 
предвиђених прописима испуњава и следеће: да има високу стручну спрему, 
VII степен, пољопривредног, правног или економског смера; да има најмање 5 
година радног искуства на руководећим местима у земљорадничкој задрузи; да 
је држављанин РС; да није руководио правним лицем за које је отворен стечајни 
поступак; да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за функ-
цију; да достави своје виђење рада задруге у наредном периоду од 4 године у 
писаној форми. Неблаговремено поднете пријаве и без доказа о испуњавању 
услова неће се разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс”. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ВЕТЕРИНАРСКА КЛИНИКА ДОО
21241 Каћ, Добровољачка 15

тел. 063/524-263
e-mail: veterinarska.klinika@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен доктор ветеринарске медицине; лиценца за ветеринаре; 
рад у сменама; ноћни рад; возачка дозвола Б категорије; основна информатич-
ка обука; пожељно радно искуство са великим животињама. Јављање кандида-
та на наведени и-мејл и телефон. Рок за пријаву до 26.07.2017.

Индустрија и грађевинарство

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији
Послодавац: „ТЕНЗОР“ доо, Птуј, Словенија

Електроинсталатер/електромонтер
на одређено време 6 месеци (пробни рад 3 месеца), 

са могућношћу запослења на дуже време
5 извршилаца

УСЛОВИ: електротехничка школа, III степен; познавање читања планова елек-
тричне инсталације и једнополних и триполних шема; енглески језик - средњи 
ниво; возачка дозвола Б категорије; лица морају имати 5 година радног искуства 
у струци; пожељно да лица имају искуства у раду на висини до 10 метара
ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до Словеније сноси послода-
вац; висина нето зараде је 570 евра; изабрани кандидат је социјално осигуран 
од првог дана запослења; лекарски преглед организује послодавац у Слове-
нији пре почетка рада, трошкове сноси послодавац; трошкове смештаја сно-
си послодавац; трошкове визе и радне дозволе сноси послодавац. Потребна 
документација: радна биографија/ЦВ у Еуропас формату, диплома завршене 
електротехничке школе – оверена фотокопија.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица 
у НСЗ потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лич-
но или поштом, на адресу Филијале, са назнаком „За конкурс: електроинстала-
тер/ електромонтер - „ТЕНЗОР“ доо, Птуј, Словенија“. Кандидати који нису еви-
дентирани као незапослена лица у НСЗ потребна документа достављају поштом 
на адресу: НСЗ, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: електроинсталатер/електромонтер - 
„ТЕНЗОР“ доо, Птуј, Словенија“.

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, 021/4885-549;

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18, тел. 020/33-00-47;

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ Филијала Крушевац, Балканска 33, тел. 037/41-25-31;

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ Филијала Краљево, Цара Душана 78, тел. 036/30-20-29; 

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ Филијала Бор, 7. јули 29, тел. 030/45-31-21, 030/45-31-23.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са 
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем 
телефона или и-мејла кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документа-
ција неће бити разматрана. Рок трајања конкурса: 21.08.2017. године.

ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА АД БЕОГРАД
Београд - Палилула, Краљице Марије 25

тел. 011/3227-157

Механичар
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинске струке. Поправка радних маши-
на. Пријаве кандидата на телефон 011/3227-157.
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ДОО “МЕГА ПЛАСТ МПТ”
21205 Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића 152

Екструдериста - рад на екструдеру
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III степен машински инсталатер или II и I степен стручне спре-
ме; пробни рад 1 месец. Рад у сменама; ноћни рад; пожељно радно искуство. 
Јављање кандидата на телефон 021/2983-369. Рок за пријаву до 03.08.2017.

“АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈАУНИВЕРЗАЛ” ДОО
21000 Нови Сад, Јована Цвијића 35

Помоћни радник на браварским пословима
на одређено време, 4 месеца

УСЛОВИ: IV степен универзални бравар или III степен бравар; возачка дозвола 
Б категорије. Јављање кандидата на телефоне 021/522-176, 063/526-821. Рок за 
пријаву до 02.08.2017.

ГП БЕСТ ИЗГРАДЊА ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Трг републике 10

Помоћни грађевински радник
на одређено време, 1 месец

15 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Теренски рад; рад ван просторија 
послодавца; радно место са повећаним ризиком; пожељно радно искуство по 
могућности искуство за рад на градилишту. Јављање кандидата на телефон 
021/494-195 или e-mail: milica.vidakovic@best-izgradnja.co.rs. Рок за пријаву до 
03.08.2017.

“ГП ГРАДИТЕЉ НС” ДОО
21000 Нови Сад, Руменачки пут 2

Механичар грађевинских машина
на одређено време, 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије. Јављање 
кандидата на телефон 021/6311-366. Рок за пријаву до 02.08.2017.

„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 (гимна-
зија, правно-биротехничка школа), познавање рада на рачунару (Word и Excel), 
искуство у поступку пријаве и одјаве радника на обавезно здравствено и социјал-
но осигурање, познавање основних законских прописа из области радног права.

Финансијско-рачуноводствени референт
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне спреме (еко-
номски техничар), познавање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у 
поступку вођења књига у складу са рачуноводственим прописима - рад на обра-
ди 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 познавања најмање једног 
страног језика; искуство у организационим пословима.

Ауто-механичар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима ауто-механичара.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима ауто-елек-
тричара.

Помоћни грађевински радник
УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељно је радно 
искуство у области грађевинских радова.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на и-мејл адре-
су: konkurs @geosonda.org или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183, 
лице за контакт Драгана Нововић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-792, 2510-961
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 ручним 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 буши-
лици, 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 електричним инста-
лацијама 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 пона-
шања 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, ручни истовар, прено-
шење, слагање материјала, ручни утовар шута, чишћење градилишта

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов; неопходно радно искуство у тра-
женом занимању (осим за НК грађевинског радника, где радно искуство није 
битно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на телефон послодав-
ца, лица за контакт: Биљана Ђогић, Милица Цвијовић.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435

e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца
Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (програмер на CNC 
машинама); обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.

Индустрија и грађевинарство
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Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца
Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC 
машинама), обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или 
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Марина Костић.

„STEEL WELD“
ДОО СУБОТИЦА

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/85-80-818, 064/04-38-488

069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com

d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер
привремени и повремени послови

4 извршиоца

Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне спреме); обавезно 
радно искуство у траженом занимању минимум 6 месеци. Обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана (2 оброка), дужина радног времена 9 сати дневно; теренски 
рад, рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија 
послодавца. Пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон посло-
давца. Лица за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав Барбуловић.

“ЕИ ЧЕГАР ИН” ДОО
18000 Ниш, Булевар цара Констанитна 80-86

тел. 018/550-931

Електромеханичар за рад на ЦНЦ машини
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: електромеханичар; знање рада на ЦНЦ 
машини; радно искуство: 6 месеци. Телефон за контакт: 064/3387791.

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 интерног ревизо-
ра, 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Александар Галић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8

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

1) Возач теретног моторног возила
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије; без обзира на врсту и степен обра-
зовања; радно искуство није битно; обезбеђен смештај, исхрана, превоз; неоп-
ходан важећи лекарски преглед. 

2) Руковалац радним машинама
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
4 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; без обзира на врсту и степен образо-
вања; неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај, исхра-
на, превоз, рад у сменама, ноћни рад.

3) Електричар
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабрике.

4) Бравар
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

5) Физички радник (хемијски манипулант)
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: рад у погону.

УСЛОВИ за радна места 3,4 и 5: без обзира на врсту и степен образовања; нео-
пходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај, исхрана, превоз, 
рад у сменама, ноћни рад.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за кон-
такт: Јасмина Новаковић.

А.Д. “АЛБУС”
21000 Нови Сад, Привредникова 10

тел. 011/3778-240, 011/3778-160
e-mail: hr@invej.rs

Возач виљушкара
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: II степен возач виљушкара; обука за руковање виљушкаром; рад у 
семанама; искуство у раду на истим или сличним пословима.

Техничар у производним целинама
3 месеца

УСЛОВИ: IV степен хемијски техничар; возачка дозвола Б категорије; енглески језик 
- почетни ниво; рад у семана; искуство рада на истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на e-mail: hr@invej.rs или телефон. Рок за пријаву 
до 10.08.2017.

ЕРКЕР ГРАДЊА ИНВЕСТ ДОО ВЕТЕРНИК
21203 Ветерник, Александра Петровића 3

Зидар
пробни рад 1 месец

8 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; радно искуство у грађевини. Обез-
беђен превоз. Јављање кандидата на телефон 062/8052-306. Рок за пријаву до 
25.07.2017.

Индустрија и грађевинарство
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 Саобраћај и везе

„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 месеци; возачка 
дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија 
послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужи-
на радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са 
послодавцем могућ је сваког радног дана од 8 до 15 сати, на адреси: 29. новембар 
1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве телефоном. 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 саобраћају; посе-
довање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија посло-
даваца. 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.

АУТОПРЕВОЗНИК МАЈКИЋ ЗОРАН ПР
21410 Футог, Грмечка 64

Возач у домаћем транспорту
УСЛОВИ: IV или III степен возач теретњака; возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Јављање кандидата на телефон 063/529-294. Рок за пријаву до 12.08.2017.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
место рада Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, 

Ужице, Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, 
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд - Земун

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; пожељно радно искуство; возачка дозвола Е 
категорије; положен ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: 
Ненад Станојевић. Кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу 
од понедељка до петка од 08.30 до 09.00 часова или своје радне биографије да 
доставе путем поште или и-мејла.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

Београд , Шафарикова 8

Сарадник за израду дидактичких средстава и 
помагала за децу са сензомоторичким сметњама
oбразовно-васпитни рад се остварује на српском 

језику, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом са сметњама у говору, дипломирани дефектолог - логопед, 
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Логопедије, професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида, дипломирани дефе-
ктолог-тифлолог, мастер дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са оштећењем вида, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност. Посебни услови: вишегодишњи рад са 
децом са сметњама у развоју, уверење о стручености за рад са децом са сметња-
ма у развоју. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене ЗОСОВ, да је држављанин РС, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван 
за кривично дело. Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о испуњености 
услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу у 
области образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте, лекарско уверење после доношења одлуке о пријему 
кандидата, уверење да није осуђиван или под истрагом (прибавља установа). 
Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено лице под
   условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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.
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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Београд, Хаџи Милентијева 62

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба: да има држављанство РС; да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 става 2 ЗОСОВ; да поседује лиценцу, односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора школе; 
да није под истрагом и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
не дела наведена у члану 120 став 1 тачки 3 ЗОСОВ и члана 7 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС (не старије од шест месеци), оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење издато од надлежног суда којим се 
доказује да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптуж-
ница и да није осуђиван за кривична дела из члана 7 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и васпитања (не старије 
од шест месеци), потврду о радном искуству на пословима образовања и вас-
питања, кратак преглед кретања у служби са биографским подацима, прилоге 
којима кандидат доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете, са 
предлогом програма рада директора школе. Напомена: С обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја РС није организовало обуку и пола-
гање испита за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће се 
потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року 
прописаном законом, лекарско уверење доставља кандидат кога је школски 
одбор изабрао за директора школе, доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривичне дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела наведена у члану 120 ставу 
1 тачки 3 ЗОСОВ прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Уколико 
кандидат није стекао високо образовање на српском језику, прилаже и доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, документа која нису оверена неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс за директора школе”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Грађевински 
материјали, технологија бетона и испитивање 

конструкција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада. Кандидати, поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова 
и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. 

ПУ “КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 153 б

тел. 063/378-761

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом, држављанство Републике Србије, знање језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 ЗОСОВ. Уз пријаву 
доставити диплому и држављанство РС, а лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставити пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати на e-mail: kuca.maste@yahoo.com.

ПУ “КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) васпитач, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије) у трајању од 3 године или више образовање у 
складу са законом (доказ је оверена фотокопија дипломе), лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 т. 3 ЗОСОВ, извод из матичне књиге рођаних, уверење о 
држављанству РС, познавање језика на коме се обавља образовно-васпитни 
рад (српски језик). Пријаве слати на наведену адресу у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија област Медицина ужа 
научна област Генетика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат биолошких наука из области генетике или докторат меди-
цинских наука из области неуронаука.

Професор струковних студија област Медицина ужа 
научна област Ветеринарске науке

са 10% радног времена
УСЛОВИ: докторат медицинских наука област ветеринарска медицина.

Професор струковних студија област Природно 
математичке науке ужа научна област Хемија

са 45% радног времена
УСЛОВИ: докторат природно математичких наука из области хемије или докто-
рат медицинских наука из области неуронаука.

Професор струковних студија област Медицина ужа 
научна област Фармакологија

са 5% радног времена
УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области фармакологије или докторат 
медицинских наука из области токсикологије или фармакологије или докторат 
медицинских наука из неуронаука.

Наставник практичне наставе област Медицина ужа 
научна област Интерна медицина

са 70% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: биолошки факултет, звање мастер биолог са завршеним факултетом 
здравствених наука и са завршеном вишом медицинском школом, студијски 
програм Струковни медицинско - лабораторијски технолог.

Наставник практичне наставе област Медицина ужа 
научна област Генетика

са 30% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: биолошки факултет, звање мастер биолог са завршеним факултетом 
здравствених наука и са завршеном вишом медицинском школом, студијски 
програм Струковни медицинско - лабораторијски технолог.

ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Прија-
ве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 5 дана од дана 
објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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

Ванредни професор за ужу научну област Квантна и 
математичка физика

на одређено време од 5 година

Редовни професор за ужу научну област Примењена 
физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже нау-
чне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу са Зако-
ном о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статутом и Правилницима Физичког факулте-
та и Универзитета у Београду. Неосуђиваност за кривична дела из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 68/2015 и 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016). Пријава треба да садржи: 
биографију; оверени препис дипломе; опис досадашње наставне активности; 
опис досадашње научне активности; преглед научних резултата; списак настав-
них и научних публикација; списак цитата; најважније публикације. Пријаву је 
потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (теx или 
doc формат) у складу са темплејтом, који се налази на сајту Физичког факултета 
www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити 
Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат соба 652) у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК “БЕОГРАД”

Београд, Панчевачки пут 39

Нутрициониста
у дому ученика, на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: општи законски услови: виши дијететичар-нутрициониста. Доставити: 
потписану пријаву са биографијом, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, изја-
ва у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку (“Сл. гл.РС”, број 18/16) 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 стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб страници http://www.
skolapkb.edu.rs/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
ради даљег поступања у предмету. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокапији која је оверена код јавног бележника. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област Социјална 
фармација и фармацеутска пракса

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен 
фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуња-
вају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва 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 Универзитета у Београду, 
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора 
у звање настваника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факул-
тета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ 
11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/240-4533, 011/308-7264

Наставник математике
на одређено време, преко 60 дана ради замене 

одсутне запослене

Наставник разредне наставе 
на одређено време, преко 60 дана ради замене 

одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ЗОСОВ, Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; кан-
дидати треба да испуне и услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 
5 наведеног закона. 

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
“ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
11080 Земун, Цара Душана 143

Васпитач
на одређено време ради замене одутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 став 
1 тачка 1 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, и 3/2017) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних премета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
8/2015,11/2016, 13/2016 и 2/2017).

Наставник стручних предмета правне струке
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, са 

50% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 став 1 тачка 
1 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада економија, право и администрација (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” 16/2015, 11/2016 и 2/2017).

Кувар
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 тачка 1 
ЗОСОВ ( “Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и чл. 41 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у школи: да има одговарајуће образовање, III или IV 
степен угоститељске струке.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ; да имају држављанство РС, да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију извода из МКР, оверену фотокопију уверења да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о здравственој способности ( лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Доказ 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 прибавља установа. Знање језика 
на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (српски језик). Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова 
конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон је 011/2616-948.

Наука и образовање
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ПУ “МАГНОЛИЈА”
11000 Београд, Радослава Грујића 7

тел. 060/053-5539

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; учитељски факултет.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - смер медицинска сес-
тра-васпитач.

ОСТАЛО: биографију слати искључиво на и-мејл адресу: u.velickovic@
magnolijavrtic.rs, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу 
потребну документацију.

ПУ “КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач у јасленој групи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, радно иску-
ство 3 године, знање енглеског језика (почетни ниво), пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на e-mail: kuca.maste@yahoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Пословна економија 
и менаџмент, предмети Менаџмент квалитета и 

Комерцијално познавање производа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о високом образовању, Мини-
малним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзита у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује поступак и 
оцена приступног предавања високошколске установе и општим актима Еко-
номског факултета у Београду којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступног предавања. Пријаве на кон-
курс за доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену 
адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПУ “11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/260-30-42

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), основне академске студије (240 
ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне спре-
ме, мастер васпитач, дипломирани васпитач, основне академске студије (180 
ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, вас-
питач.

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 
т. 1, 2, 3, 4, 5 ЗОСОВ. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Иза-
брани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење и санитарну књижицу 
пре заснивања радног односа. Доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 ЗОСОВ прибавља установа 
од надлежног органа. Пријаве доставити искључиво путем поште на наведену 
адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент, за ужу научну област Урбанизам
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Услови утврђени за поље техничко-тех-
нолошких наука; научни назив доктора наука-архитектура или доктор технич-
ких наука из области архитектуре и урбанизма, способност за наставни рад, 
научни односно стручни радови, архитектонски факултет или рехнички факул-
тети на којима се стиче наведено звање. Остали услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака рад-
ника Шумарског факултета и Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из 
МКР, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова), дос-
тављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишесла-
ва 1 у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
11306 Београд - Гроцка, Булевар револуције 11

e-mail: os.i.garasanin@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 
59 и чланом 120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015), и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника школе, педагога 
или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља установа); да има држављанство РС; да има дозволу за 
рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни 
испит; да има завршену обуку и положен испит за директора (изабрани канидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); да има 
најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег (високог) образовања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености 
услова: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању (не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног 
сарадника (дозволу за рад), потврду о раду у установи на пословима образовања 
и васпитања, доказ о држављанству РС (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци), извод из МКР, лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре закљу-
чења уговора о раду), уверење да се против кандидата не води судски поступак, 
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на број телефона 011/8501-235.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Информационе технологије

Наставник за ужу област Софтверско инжењерство

Наставник за ужу област Математика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка на Метрополитан универзитету. У складу са чл. 65, 71 и 72 Закона о високом 
образовању, радни однос се заснива на одређено време за сва звања, осим звања 
редовног професора. Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је 
да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан уни-
веритета http://ww.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену 
електронску пријаву и копије диплома треба да пошаљу на електронску адресу: 
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konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копија диплома и радова) у 
електронском или папирном облику кандидати треба да доставе на наведену адре-
су Универзитета.

Референт за студентска питања
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема у области права или одговарајућег факултета 
друштевено-хуманистичког усмерења. Неопходно је одлично познавање рада 
на рачунару и најмање 2 године радног искуства. Предност ће имати кандидати 
који имају искуство у раду у студентској служби. Кандидати који испуњавају 
услове конкурисања, потребно је да своје биографије и копије диплома у елек-
тронском облику пошаљу на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs

ОСТАЛО: за додатне информације кандидати се могу обратити електронском 
поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs или на телефон 011/2030-885 - 
Валентина Катић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ТОПОЛИНО“
11000 Београд, Звездара, Астрономска 6

тел. 065/241-6666

Медицинска сестра васпитачког смера
на одређено време у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра вас-
питач, пробни рад 5 дана; радно искуство и положен државни испит пожељ-
ни. Кандидати достављају пријаве и радне биографије на e-mail адресу: vrtic.
topolino@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију животиња 
у Институту за зоологију, на одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непо-
стојање сметње из члана 62 став 4 Закона високом образовању и остали услови 
утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком и сепартима научних и стручних радова 
доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

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

Асистент за ужу научну област Европске студије
на одређено време од 3 године 

Асистент за ужу научну Социо-психолошко и социо-
медицинску област

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри 
наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија 
завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 8; да имају смисао 
за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом и Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима 
се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посебно из уже научне области 
за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави 
и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис 
дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске испра-
ве о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама или 
одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о поло-
женим испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању светских језика; 
списак објављених радова и радове; очитана /копија личне карте кандидата.

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 потписану изјаву о изворности која је доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАШ-ЧЕЛИК”

11000 Београд, Беранска 26Г
тел. 065/370-3323

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца 
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца 
УСЛОВИ : IV степен стручне спреме, медицинска сестра-васпитач.
ОСТАЛО: Кандидати, пријаве могу слати путем и-мејла: nnbjelanovic@gmail.com. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПУЖ“
11000 Београд, Булевар ослобођења 142

Васпитач
2 извршиоца 

УСЛОВИ : висока стручна спрема,струковни васпитач. Кандидати, радне биогра-
фије могу слати на и-мејл адресу: s.svetlana.puz@gmail.com; или се могу јавити 
на телефон 063/7693-977. Особа за контакт је Светлана Станковић. Конкурс је 
отворен до попуне радних места.

КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

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

математика за наставне предмете Дискретна 
математика и Теорија алгоритама, криптологија и 

аналитика података
на период од 5 година 

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет или факултет 
природно-математичких наука, стечен научни назив доктора наука из одгова-
рајуће научне области и способност за наставни рад. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Безбедносне науке, за наставне предмете Међународна 

безбедност и Методика обавештајног рада
на период од 5 година 

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, 
полицијска академија, правни факултет, факултет политичких наука или факул-
тет безбедности, студент докторских студија или магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Социолошке науке, за наставне предмете 

Социологија и социјална патологија и Социологија и 
полицијска етика

на период од 5 година 
УСЛОВИ: завршене основне студије - филозофски факултет - смер социологија 
или факултет политичких наука, студент докторских студија или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Хемијско инжињерство, за наставне предмете Увод 
у хемију, Органска и неорганска хемија и Физичка 

хемија
на период од 3 године 

Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршене основне студије - хемијски смер на факултету природно-ма-
тематичких наука или хемијски смер на факултету техничко - технолошких 
наука, студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу 
научну област Криминалистичка тактика, методика 
и оператива за наставни предмет Криминалистичка 

тактика
на период од 1 године 

УСЛОВИ: Завршене основне студије - криминалистичко - полицијска академија 
или правни факултет, студент дипломских академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степана завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8. 

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу 
научну област Организација полиције за наставне 

предмете Организација и послови полиције, Теорија 
одлучивања и Инжењерски менаџмент

на период од 1 године 
УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко полицијска академија, 
полицијска академија, правни факултет, војна академија, факултет организа-
ционих наука или економски факултет, студент дипломских академских или 
специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Софтверско инжењерство за наставне предмете

База података, Пројектовање и моделовање,
Методе програмирања и Објектно оријентисани 

програмски језици
на период од 3 године 

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет, технички 
факултет, факултет природно-математичких наука или факултет организацио-
них наука, студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16) Статута и Правил-
ника о поступку и условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, нити истрага (које није старије од 6 месеци); диплому, 
односно уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем стручном, академском односно научном називу; списак научних 
и стручних радова , као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом 
и траженим доказима о стеченом образовању, достављају се на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по 
истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), 
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника 
Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уве-
рења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви факултета, Булевар 
краља Александра бр. 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента на одређено време 
од 5 година или у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година за ужу научну област 
Технологија материјала - погонски материјали и 

сагоревање
УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 
118 Статута Машинског факултета.

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

Шинска возила
УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 
118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за уже научне области 
Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање 

са нацртном геометријом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме, и други 
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута 
Машинског факултета.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Секретар факултета
на одређено време у трајању од 24 месеца,
са могућношћу заснивања радног односа на

неодређено време, уколико су испуњени законом 
прописани услови

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 3 године радног 
искуства на одговарајућим пословима, искуство у изради и примени прописа 
из области образовања и науке, познавање најмање једног светског језика 
(предност енглески језик), познавање рада на рачунару (Мs Office). Уз пријаву 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду и оверен препис 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Уни-
верзитета у Београду, Београд, Булевар краља Александра 73, I спрат, соба 
117.

БОР
ИСПРАВАКА ОГЛАСА

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Оглас објављен 05.07.2017. године у публикацији „Послови“ (број 
733), исправља се за радно место „универзитетски сарадник у звању 
асистента за ужу научну област Прерађивачка металургија и метал-
ни материјали, на одређено време, изборни период једна година“, и 
исправно треба да стоји „универзитетски сарадник у звању асистента 
за ужу научну област“.

Наука и образовање
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ПУ “НЕВЕН” 
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске или струковне студије), студијама у трајању од 3 године 
или вишим образовањем; да канидат испуњава услове из члана 120 став 1 тач. 
1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству; оригинал 
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
МКР (не старији од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ, издат од одговарајуће високошколске установе, у 
складу са чл. 121 став 10 ЗОСОВ; потврду или други доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу; CV - радну биографију. Доказ о 
психофизичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЧАЧАК
ПУ “НАША РАДОСТ”

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

e- mail: vrticlucani@mts.rs

Васпитач

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: поред општих законом предвиђених услова, кандидати морају да 
испуњавају и следеће посебне услове: васпитач - са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 
медицинска сестра - васпитач - лице које има средње образовање, медицинска 
сестра - васпитач (IV степен, медицинска школа васпитачког смера). Кандида-
ти треба да испуњавају услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 
и 5 ЗОСОВ. Уз пријаву са кратком радном биографијом поднети: оверен пре-
пис (фотокопију) дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци. 
Пријаве слати на наведену адресу поштом, или донети лично, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса са назнаком “Конкурс за васпитача“ односно 
„Конкурс за медицинску сестру - васпитача“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ”СУНЦЕ”
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора установе може да буде изабрано лице које: 1) има 
одговрајуће образовање; 2) има одговарајуће радно искуство на пословима 
образовања и васпитања, 3) има психичку, физичку издравствену способност 
за рад са децом, 4) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и вас-
питања, 5) није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 6) 
има држављанство Републике Србије, 7) зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, 8) има дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора. Кандидат за директора предшколске установе има одговарајуће високо 
образовање и радно искуство: 1) ако је стекао високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не) и има најмање 5 година рада у установи након стеченог одговрајућег обра-
зовања; 2) ако је стекао високо образовање за васпитача на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и има најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Предност за избор директора установе образовања 
и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Услов да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом се доказује лекарским уверењем које издаје надлежна 
здравствена установа; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања и да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - уверење прибавља установа по службеној дуж-
ности). Кандидат за директора не може да оствари предност приликом избора 
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага, или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 4 и 5 овог конкурса; 
доказ да има држављанство Републике Србије прибавља установа по службе-
ној дужности уколико се кандидат не изјасни да исто сам прибави и тад исто не 
може бити старије од 6 месеци). Услов да зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад, доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на језику на коме се обавља васпитно-образовни рад, доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.  
Кандидат изабран за директора установе дужан је да у року и под условима 
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим 
актом које пропише Министарство просвете положи испит за директора обра-
зовне установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за избор директора подноси сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, (дипломе стечене у бившим југословнским републикама после 
априла 1992. године, односно оснивања СР Југославије, као и дипломе стече-
не у Републици Црној Гори после 16. јуна 2006. године, морају бити ностри-
фиковане), оверену фотокопију доказа, лиценца за васпитача или стручног 
сарадника (педагога, психолога, логопеда, педагога физ. културе), потврду 
о радном искуству у установи, односно предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на језику на коме се обавља образовно-васпитни рад (доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, доставља кандидат који је изабран за директора, а пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат који се изјасни да ће прибави сам доказе, а 
које је по Закону дужна установа да прибави по службеној дужности, дужан је 
да се писаним путем изјасни у Изјави. Мандат директора тече од дана ступања 
на дужност. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом доставити у два примерка (у оригиналу или 
овереној фотокопији) на горенаведену адресу, са назнаком ”Пријава за избор 
директора - не отварати”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“ НЗС.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”

Стењевац

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 730 од 14.06.2017. годи-
не поништава се у целости.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Наставник област Ликовна уметност, ужа област 
Методика наставе ликовног васпитања, докторат, 

магистеријум
заснивање радног односа на време у зависности од 

избора у одговарајуће звање 
УСЛОВИ: поред наведене стручне спреме (докторат, мегистеријум у области 
ликовне уметности) кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе, односно да поседују: држављанство 
РС, здравствену способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати 
уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима о 
досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа сту-
дија; препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду 
кандидата из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном перио-
ду, оцену о резултатима научног, истраживачког однодно уметничког рада, 
оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високош-
колске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата 
постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног 
подмлатка; списак научних, стручних радова, као и саме радове које су у могућ-
ности да доставе или да на други начин докажу да су објављени; извод из МКР; 
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравстве-
ној способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези осуђиваности кан-
дидата прибавиће школа службеним путем.

Наука и образовање
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Професор струковних студија за област Педагошке и 
андрагошке науке, ужа област Педагогија - докторат 

(на неодређено време)
УСЛОВИ: поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању и актима школе, и то да имају: 
држављанство РС, здравствену способност, да нису правноснажном пресудом 
осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију 
са подацима о досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих 
нивоа студија; препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и стручном 
раду кандидата из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном 
периоду, оцену о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању 
у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оце-
ну о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обез-
беђивању научно-наставног подмлатка; списак научних, стручних радова, као и 
саме радове које су у могућности да доставе или да на други начин докажу да су 
објављени; извод из МКР; доказ о држављанству, не старији од 6 месеци; лекар-
ско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); доказ у 
вези осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
ОСТАЛО: комплетну документацију доставити у штампаној верзији и на CD-у. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документа-
цијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН“

38205 Грачаница
тел. 038/64-079

Наставник физичког васпитања
за 16 часова наставе, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање према члану 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
72/09, 52/11 и 55/13), односно по Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. У погледу осталих услова 
за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потреб-
на документација: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оверена 
фотокопија дипломе, уверење о неосуђиваности, фотокопија или очитана лич-
на карта. Рок за пријаву 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Аналитичка хемија
у Институту за хемију факултета, на одређено време, 

на три године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, и уписане докторске студије уже научне 
области за коју се бира или VII/2степен стручне спреме магистар хемијских наука 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен струч-
не спреме доктор хемијских наука који је изабран у звање асистента по Закону о 
високом образовању („Сл. гл. РС” 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16) и у наведеном звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 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.”

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистентa за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом нај-
мање 8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 
8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специјализација.

ОСТАЛО: за наставнике: uслови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити 
и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних пуб-
ликација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном 
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за 
квалитет о педагошком раду. За сараднике: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС” бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015, 
68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду 
о уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију овере-
них диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса,  сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-CD). Рок за пријаву је 8 дана.

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

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Интерна медицина

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

ОСТАЛО: за наставнике: uслови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гл. РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-CD). Рок за пријаву је 8 дана.

Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Ортопедија вилица

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација. 
За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије 
за квалитет о педагошком раду. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 8 дана.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац
034/500-126

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 05.07.2017. године, исправља 
се у погледу дужине радног односа, за радно место сарадник у звање 
лектора за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, на одређе-
но време од три године и треба исправно да гласи:

Сарадник у звање лектора за ужу научну област 
Енглески језик и лингвистика

на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, а најдуже на три године.

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24

тел. 037/439-754, 420-761

Наставник за област Физичко васпитање и спорт 
(реизбор)

Наставник за област рачунарске науке (реизбор)
УСЛОВИ: за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Високе школе струковних студија за васпитаче 
у Крушевцу. Пријаву на конкурс са документацијом слати на горенаведену адре-
су. Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.

СРЕДЊА ШКОЛА 
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-369

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпи-
тања, односно најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад 
- лиценцу, односно положен стручни испит; да има обуку и положен испит за 
директора школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности. 
Предност за избор директора установе образовања и васпитање има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: радну биографију; 
оверену копију дипломе о стеченом образовању; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту за лиценцу; уверење о држављанству не старије 
од шест месеци оригинал; доказ о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); извод из матичне књиге рођених; уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од два месеца); уверење основног и вишег 
суда да се против кандидата не води истрага ни кривични поступак (не старије 
од два месеца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања. 
Уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела и дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. 
Кандидат који жели да оствари предност за избор директора установе образо-
вања и васпитања због стицања звања потребно је да достави доказ о стеченом 
звању. Доказ о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи 
наведени испит у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс за избор директора школе” или лично у 
просторијама секретара школе, од 7 до 15 часова. Рок за пријављивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе лично или путем телефона 037/788-369.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Теоријска физика, за предмете: Визуелна квантна 

теорија, Астрономија (на ОАС Географија), 
Програмски пакети у физици на Департману за 

физику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Експериментална биологија и 

биотехнологија на Департману за биологију и 
екологију

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис 
дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као 
и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад 
у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим кон-
курсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да прили-
ком пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се 
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Професор клавира
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани музичар, усмерење пија-
ниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар - пијаниста; мас-
тер музички уметник професионални статус - клавириста. Кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ доставити пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 одлука УС 
- доказ прибавља школа); да има држављанство РС; да зна језик на ком се ост-
варује васпитно-образовни рад. Доказ о образовању и доказ о држављанству 
РС доставити уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. 
Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ПУ “ПРВА РАДОСТ”
18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб

тел. 018/860-108

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 8 став 2 и чланом 120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016). Дужност директо-
ра предшколске установе може да обавља лице које има образовање из члана 8 
став 2 овог Закона и то: васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има дозво-
лу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; лице које има одго-
варајуће образовање из члана 8 став 3 овог Закона; изузетно, васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем, има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
директор који нема испит за директора, дужан је да исти положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност (директору који не положи испит за 
директора у прописаном року престаје дужност директора). С обзиром да про-
грам обуке за директора установе и Правилник о полагању испита за директора 
установе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада обуку 
и положи испит за директора на начин и у року који пропише министар. Поред 
горенаведених услова, кандидат мора да испуњава и услове предвиђене чла-
ном 120 овог Закона и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
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; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: биографске податке (биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом рада директора предшколске 
установе); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима 
које је обављао на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (доказ о радном стажу); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси се 
пре закључења уговора о раду); доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена фотокопија); извод из МКР, односно венчаних за 
жене (оригинал или оверена фотокопија); уверење да није под истрагом (ори-
гинал или оверена фотокопија); податке из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван за наведена кривична дела. Сва докуметација не сме бити старија од 6 
месеци. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
свим доказима о испуњености услова из конкурса доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: “Конкурс за директора”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

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

Наставник флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи 
прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о раду; услови из чл. 
8 ст. 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Уз ручно потписану пријаву са биографијом, кандидат треба да 

достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању уколи-
ко диплома још није издата; извод из матичне књиге рођених прибављен после 
27.03.2009. године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома 
о стеченом образовању). Изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, 
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа. Кандидати који буду позвани од стране школе, 
дужни су да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били обавеште-
ни о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не 
приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа 
се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или непосредно 
у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Математика

на Департману за математику, на одређено време
од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са 
библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у 
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за 
радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, 
потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.нпао.ни.ац.рс).

НОВИ С А Д
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

21420 Бач, Школска 1 

Наставник српског језика
са 88,89% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу степе-
на и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), 
чланом 3 став 1 тачка 1 а) Правилника прописано је: Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло високо образовање, и то: 1. Српски језик: а) Српски језик: 1) професор 
српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) 
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор 
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности 
са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор срп-
ског језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) 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 
књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књи-
жевности (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), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), 22) про-
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фесор српскохрватског језика и књижевности; 23) мастер филолог из области 
филолошких наука; 24) професор југословенске књижевности и српског језика.

Библиотекар за обављање послова стручног 
сарадника

са 11,11% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и посебне услове услове у погледу сте-
пена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Чланом 
6 став 1 тачка 8 Правилника прописано је: послове стручног сарадника могу да 
обављају библиотекар: дипломирани библиотекар - информатичар; професор, 
односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; професор раз-
редне наставе; професор језика и књижевности, односно књижевности и језика 
- смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижев-
ности и језика; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; 
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; мастер библиоте-
кар - информатичар; мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет/про-
фил библиотекарство и информатика); професор југословенских књижевности; 
дипломирани компаративиста и библиотекар.

ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају и услове прописане чланом 120 став 
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ. Одговарајућим образовањем сматра се образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора имати 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогијеи психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става ове тач-
ке. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оверене фотокопије 
следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству, уколико кандидат није стекао средње, више 
ли високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док 
извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Неблаго-
времене и непотпунепријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа. Приложена документа 
се не враћају. Пријаве слати на горенаведену адресу назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика

Лектор за ужу научну област Англистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Историја модерног доба

(Национална историја новог века)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Историја модерног доба

(Национална историја 20 века)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Педагогија (за предмете из области Дидактике)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Психологија (за предмете из области Опште 

психологије)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Психологија (за предмете из области Психологије 

личности и Методологије психолошких 
истраживања)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Психологија (за предмете из области Социјалне 

психологије)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Романистика

Виши лектор за ужу научну област Русистика

Лектор за ужу научну област Русистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област Српски 
језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област Српски 
језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област Српски 
језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област Српски 
језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Српска и јужнословенске књижевности са теоријом 

књижевности

Лектор за ужу научну област Културе у контакту
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије или стечено високо образовање 
према прописима који су важили до ступања на снагу из области Синологије 
(кинески језик).

Виши лектор за ужу научну област Романистика за 
предмете Методика наставе француског језика и 

француски језик
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу и следећу документацију: 
наставник (сва звања) - универзитетски професор: оверену фотокопију дипло-
ме доктора наука; биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/Files/uputstvo%20za%20
pisanje%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; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове (у папирном или електронском облику на 
CD -у); друге прилоге којим се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду http://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. Лектор и виши лектор: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним мастер академским студијама или стечено високо образовање пре-
ма прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образо-
вању из одговорајуће области за коју је конкурс расписан; уверење о положе-
ним испитима током студија; биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајт Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata.html ), извештај за избор у звање сарадника); податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове (у 
штампаном или електорнском облику на CD-у); ближи услови за избор у звање 
одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета http://www.
ff.uns.ac.rs/Files/StatutFF_25_02_2015.pdf Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду http://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 неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 

СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област Приватноправне 
науке, и заснивање радног односа

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука из одговарајуће 
области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом факултета. Пријаве са потребном документацијом, којом се доказује 
испуњеност услова, подносе се на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцент за ужу област 
Електроника

на одређено време у трајању од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским акти-
ма и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистент за ужу област Рачунарска 
техника и рачунарске комуникације

на одређено време у трајању од 3 године

Сарадник у звању асистент за ужу област Теоријска 
електротехника

на одређено време у трајању од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: 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 дипло-
ма и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошкол-
ске исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о испуње-
ности услова конкурса као и фотокопије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких 
дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригинал-
них метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки 
задатака за ужу област за коју се бира. Сви кандидати, на конкурсу за засни-
вање радног односа и избор у звање наставника треба да попуне електронски 
образац са подацима о кандидату који се налази на сајту Универзитета у Новом 
Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje) и исти пошаље не и-мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју 
кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе 
у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати само благо-
времене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за 
свако радно место посебно.

ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Гајдобра - Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Васпитач
у мешовитој васпитној групи деце узраста од 3 до 5,5 

година, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом о 
предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010): лице 
које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом; да испуња-
ва услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ. Посебни усло-
ви: да испуњава услове из члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 и 3 

ЗОСОВ (“Сл. гл. РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/15, 68/15,62/16), да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечене на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (кандидати који 
су у току студија положили испите из педагогије и психологије или су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу испуњавају наведени услов). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, (оригинал или оверену фотокопију); извод из МКР (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, односно 
уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о 
положеном испиту за лиценцу; кратку биографију или CV. Докази о здравстве-
ној, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља послодавац. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗ 
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

21205 Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића 110

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 733 од 05.07.2017. 
године мења се тако да исправно гласи предавач за ужу научну 
област Комуникације и хуманистика, са 50% радног времена. У оста-
лом делу оглас је непромењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 732 од 28.06.2017. 
године исправља се тако што у тексту тачке 15 уместо речи „за ужу 
научну област Специјална едукација и рехабилитација“ треба да 
стоји „за ужу научну област Медицинске дисциплине у специјалној 
едукацији и рехабилитацији“ тако да комплетан текст тачке 15 тре-
ба да гласи: 15. једног наставника за избор у звање доцента за ужу 
научну област Медицинске дисциплине у специјалној едукацији и 
рехабилитацији, на одређено време, 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету); као и у тексту који гласи: УСЛОВИ 
20-23“ тако да гласи: „УСЛОВИ 20-22“. У осталим деловима конкурс 
је непромењен.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Педагог
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски 
психолог - педагог; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог. Општи усло-
ви за пријем у радни однос у школи прописани су чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оверен препис/фотокопија дипломе или све-
дочанства); уверење о држављанству Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених и обавезно је доставити биографију кандидата. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); уве-
рење 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 за кандидате који уђу у ужи избор. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом 
и потребном документацијом кандидати треба да доставе на горенаведену 
адресу са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: др пољопривредних, биотехничких наука (област пољопривредна 
техника) или др техничких наука (одговарајућег смера).

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Ботаника

УСЛОВИ: др природно-математичких наука (област ботаника) или др биотех-
ничких наука.

Ванредни професор за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: др пољопривредних, биотехничких наука (област пољопривредна 
техника) или др техничких наука (одговарајућег смера).

Ванредни професор за ужу научну област Сточарство
УСЛОВИ: др пољопривредних, биотехничких наука (област сточарство).

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

УСЛОВИ: др пољопривредних наука (област ратарство и повртарство). Канди-
дати 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. тумачење, 68/2015 и 87/2016.). Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске 
податке, научне и стручне радове као и доказе о њиховом објављивању (уве-
рења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на горена-
ведену адресу са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 28.06.2017. године, у публикацији „Послови“ исправља 
се тако што у тексту тачке 15. уместо речи: за ужу научну област Спе-
цијална едукација и рехабилитација, треба да стоји: за ужу научну 
област Медицинске дисциплине у специјалној едукацији и рехабилита-
цији, тако да комплетан текст тачке 15. треба да гласи:

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Медицинске дисциплине у специјалној 

едукацији и рехабилитацији
на одређено време, 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)
мења се и тексту који гласи: УСЛОВИ 20-23, и исправно треба да гла-
си УСЛОВИ 20-22.

У осталом делу конкурс остаје непромењен. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од објављивања исправке огласа.

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОВАН БАНДУР “
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

Наставник флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник клавира
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање сходно члану 
8 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да испуњава усло-
ве прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4, и 5 ЗОСОВ. Уз пријаву на кон-

курс поднети: биографију и копију личне карте и доказе о испуњености услова 
из тачки 1, 2 и 5 члана 120; а доказе из тач. 3 и 4 прибавља установа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс треба 
слати на горенаведену адресу, са назнаком “за конкурс”.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Васпитач
у предшколској групи целодневног боравка, на 

одређено време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета а 
најкасније до 07.07.2018. године

УСЛОВИ: услови у погледу степена образовања 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Услови у погледу врсте образовања: за обављање посло-
ва васпитача радни однос може се засновати с лицем које, поред испуњености 
свих других прописаних услова за заснивање радног односа има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању 
од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач, у складу са Законом, и на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године и студијама за васпитаче првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама за васпитаче у трајању од три године 
или вишим образовањем. Кандидат треба да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. У радни 
однос у школи може да буде примљено лице које испуњава услове из члана 
120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому 
односно уверење одговарајуће врсте и степена образовања -оверена фотоко-
пија, уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци - оверена фотокопија, 
извод из МКР на новом обрасцу, доказ о познавању српског језика, признаје се 
диплома, односно уверење о дипломирању, доказ о стеченом образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
и шест бодова праксе у школи, у складу са ЕСПБ. Уверење о некажњавању 
школа прибавља службеним путем. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба 
за послове запошљавања - доказ о испуњености овог услова прибавља шко-
ла. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПИРОТ
ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Секретар предшколске установе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

до повратка са функције на коју је именована, 
мировање радног односа

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, VII степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом 
(CV) прилаже документацију у овереним копијама; диплому о стеченој стручној 
спреми или уверење о дипломирању; уверење да се против њега не води кри-
вични поступак; уверење о држављанству; трајни извод из МКР; копију личне 
карте; доказ о испуњености услова из члана 120 ст. 1 тачка 2 ЗОСОВ подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ из члана 1 тачка 3 наведеног Закона 
прибавља установа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближа обавештења обратити 
се на телефон 010/385-202.

Наука и образовање
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ПОЖ АРEВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће високо образовање за наставника пољоприв-
редне школе и подручја рада, за педагога и психолога, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, односно на основним студијам у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; да има дозволу за рад, обуку и положен стручни испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и положен испит 
за директора биће у обавези да исти положи у законском року) и да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: радну биографију, 
предлог плана рада директора за време мандата, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад), потврду о рад-
ном искуству у области образовања, након стеченог одговарајућег образовања, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (документ не сме 
бити старији од 6 месеци), лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (документ не сме бити старији од 
6 месеци), уверење суда о неосуђиваности, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњавању услова 
прибавља установа). Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир.

ОШ “ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”
12315 Рашанац

тел./факс: 012/340-375
e-mail: skolarasanac@gmail.com

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 ЗОСОВ 
високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за 
педагога и психолога (подноси се уз пријаву на конкурс); дозвола за рад, лиценца; 
обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључивања уговора о раду); поседовање држављанства РС; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод из МКР или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; 
биографске податке и преглед кретања на одговарајућим пословима, а који могу ука-
зати на стручне и организационе способности. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТРХНИЧКА ШКОЛА

31330 Прибој, Вука Караџића 5 

Директор школе
на мандатни перод од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
ЗОСОВ за наставника у Машинско електротехничкој школи, педагога или психо-
лога, да има психичку физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 
да има дозволу за рад наставника педагога или психолога, да има најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора (про-
грам обуке за директора школе и подзаконски акт о полагању испита за дирек-
тора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року 
исти положи кад се створе услови); да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да се против њега 
не води кривични поступак, да има држављанство РС, да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, лекарско уверње (не старије од шест месеци), ове-
рен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испи-
ту за лиценцу наставника педагога или психолога, потврду о радном искуству 
у области образовања и уверење МУП да није осуђивано (не старије од шест 
месеци), уверење суда да се против њега не води кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод 
из МКР (не старији од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику) и биографију, са кратким прегледом рада у служби и предлогом 
програма рада за време мандата.

ПРОКУПЉЕ
ПУ “СУНЦЕ”

18430 Куршумлија, Косовска 36 а
тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: више образовање односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије или основне академске сту-
дије у трајању до 3 године) или студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), васпитач, услови у складу са законом предвиђени чланом 
8 ЗОСОВ. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; извод из МКР; уверење о држављанству не страрије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120, 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; уверење о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
лекарско уверење и санитарну књижицу подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом са назнаком „За конкурс” 
у затвореној коверти слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

11310 Липе, Вука Караџића 1

Наставник италијанског језика
на одређено време, преко 60 дана до повратка 
раднице са боловања, породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета, са 89 % радног 
времена

УСЛОВИ: кандидати морају да имају: одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 ЗОСОВ („Службе-
ни гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013,35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи у складу са ЕСПБ. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе: радну биографију, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену 
копију не старије од 6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал или 
оверену копију не старију од 6 месеци, оверену копију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске уста-
нове да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
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плина у току студија или након дипломирања, од најамње 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи или доказ да су испите положили у току студија, доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања или потписану 
изјаву, односно сагласност у складу са чланом 10 и 15 Закона о заштити подата-
ка о личности да податке прибави школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/771-433.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

Наставник енглеског језика
на одређено време, преко 60 дана до повратка 

радника са неплаћеног одсуства, за 35 % радног 
времена

УСЛОВИ: кандидати морају да имају: одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 аутентично тумачење , 68/2015 и 62/2016 одлука УС) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству 
РС, оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци, диплому о стеченом 
образовању оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци, оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или 
потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од 
најамање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да су испите поло-
жили у току студија, доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања или потписану изјаву, односно сагласност у складу са чланом 10 и 
15 Закона о заштити података о личности да податке прибави школа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба 
послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 026/721-114.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

24000 Суботица, Банијска 67

Оглас објављен у публикации “Послови” 01.03.2017. поништава се за 
радно место наставник за избор у звање професора струковних сту-
дија из области Биолошких и хемијских наука, ужа област: Биоло-
гија, Хемија са биохемијом хране, Хумана генетика и Екологија. Оста-
ли део конкурса је непромењен. 

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Наставник немачког језика
за рад у централној школи и у издвојеном одељењу у 

Малој Босни, на одређено време
УСЛОВИ: на основу члана 8 и 120 ЗОСОВ, кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане законом за пријем у радни однос и ако: има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, филизофски факултет, професор 
немачког језика, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (пре закључења уговора о раду), има држављанство РС, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
молбу за конкурс достави оригинал или оверену копију дипломе о завршеном 
образовању и уверење о држављанству РС. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Оглас објављен 05.07.2017 у публикацији “Послови” број 733, поништа-
ва се у целости. 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање предавач из поља 
Друштвено-хуманистичке науке, област Педагошке 

науке, ужа научна област Педагогија (Методика 
ликовног васпитања 1 и 2)

са 33% радног времена, на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, филозофски факултет (група за педаго-
гију), академија уметности или ликовна академија, магистар наука или специја-
листа са положеном групом психолошко-педагошких предмета током студија, 
објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавач из поља 
Техничко-технолошке науке, област Технолошко 
инжењерство, ужа научна област Прехрамбено 

инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, технолошки факултет, одсек прехрамбе-
но инжењерство, специјалиста или магистар наука, објављени стручни радови 
и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавач из поља 
Медицинских наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Клиничке медицинске науке 

(Радиологија са лабараторијском дијагностиком)
са пуним радним временом подељеним између 

здравствене установе као наставне базе и школе на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, магистар меди-
цинских наука или специјалиста радиологије, објављени стручни радови и спо-
собност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавач из поља 
Медицинских наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Клиничке медицинске науке 

(Педијатрија са негом)
са пуним радним временом подељеним између 

здравствене установе као наставне базе и школе, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, магистар меди-
цинских наука или специјалиста педијатар, објављени стручни радови и спо-
собност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавач из поља 
Медицинских наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Клиничке медицинске науке 

(Здравствена нега у неурологији и Здравствена нега 
у психијатрији)

са пуним радним временом подељеним између 
здравствене установе као наставне базе и школе на 

одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, магистар меди-
цинских наука или специјалиста неуропсихијатрије, објављени стручни радови 
и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање професор струковних 
студија из поља Медицинских наука, област 

Медицинске науке, ужа научна област Клиничке 
медицинске науке (Гинекологија и акушерство)
са пуним радним временом подељеним између 

здравствене установе као наставне базе и школе

Наука и образовање



   |  Број 734 | 19.07.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор медицинских наука, објављени 
стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање професор струковних 
студија из поља Медицинских наука, област 

Медицинске науке, ужа научна област Предклиничке 
медицинске науке (Физиологија и функционална 

антомија)
са непуним радним временом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор медицинских наука, објављени 
стручни радови и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: 
биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (уста-
нова, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести 
сва звања), списак радова, остале податке: о наставном раду; научноистражи-
вачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у 
развоју наставе и других делатности високошколске установе, ваннаставним 
активностима, доприносу локалној и широј заједници, признањима и награда-
ма. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или ностри-
фикације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног органа поводом 
чињенице да кандидат није под истрагом. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Сву конкурсну доку-
ментацију, као доказ о испуњености услова конкурса, доставити и у електрон-
ској форми (на компакт диску-  CD). Упућују се кандидати да користе Образац 
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”

24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 2
тел. 024/741-026

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављанство 
РС, да има одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника основне школе или за 
педагога или психолога, да има пет година радног стажа у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање 
(члан 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања) на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање, да кандидат испуњава услове за 
наставника основне школе или за педагога или психолога, да има 10 година 
радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: пријаве се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин 
који омогућава подношење потпуне документације, сваког радног дана, у 
седишту школе (Стара Моравица, Михаља Танчића 2), од 8 до 10 часова. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања, доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
радну биографију. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Ближе информације се могу добити на путем телефона. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

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

Педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана за рад у матичној школи у Змињаку и 
у издвојеном одељењу у Петловачи, са 50% радног 

времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати треба да поседују одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме, сагласно ЗОСОВ и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 120 став тач. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ. Кандидат је оба-
везан да уз пријаву на оглас приложи доказе о испуњавању услова конкурса: 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављан-
ству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима утврђује 
надлежна служба за послове запошљавања. Kандидат који је раније обавио 
проверу психофизичке способности за рад са децом и ученицима може уз 
пријаву доставити податке о томе када је и где имао проверу. Документација не 
може бити старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН 
ОГРАНАК ШАБАЦ

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

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

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

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

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22

тел. 031/514-146

Оглас објављен 28.6.2017. године у публикацији “Послови”, пониша-
ва се у целости.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Наставник у звању предавача за ужу област Опште 
медицински предмети са здравственом негом

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из интерне медицине или спе-
цијализација из пнеумофтизиологије; најмање 5 референци из уже области за 
коју се бира; способност за наставни рад. 

Наставник у звању предавача за ужу област Опште 
медицински предмети са здравственом негом

са 20 % радног времена на одређено време од 5 
година 

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из клиничке фармакологије; 
најмање 5 референци из уже области за коју се бира; способност за наставни 
рад. Посебан услов: 80% радног времена у здравственој установи.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидати подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету и одговарајућој специјализацији; 
списак референци; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
потврду надлежног органа да није правоснажном пресудом осуђиван за кривич-
но дело из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Пријаву на конкурс, 
биографију, референце доставити на CD- у урађено у MS Word-у и у штампаној 
форми. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о организацији послова о систематизацији радних места 
и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве на конкурс 
се достављају у року 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе.

ВАЉЕВО
ПУ “ЛАНЕ” 

14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Домар - ложач
на одређено време у трајању до 2 године

Вешерка
на одређено време у трајању до 2 године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да испуњава услове из члана 120 ЗОСОВ.

Шеф рачуноводства
на одређено време у трајању до 2 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани еконимиста или еко-
номиста финансијско-рачуноводственог смера; најмање 12 месеци радног иску-
ства, положен државни стручни испит, да испуњава услове из члана 120 ЗОСОВ. 
Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; 
извод из МКР; уверење о положеном државном стручном испиту; потврду о 
радном искуству; уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење са 
доставља приликом закључења уговора.

ПУ “НЕВЕН”
14242 Мионоца, Др Живорада Вишића бб

Васпитач
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба 
да испуњавају и посебне услове: више образовање васпитача или високо обра-
зовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или 
студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик); да испуњавају услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗОСОВ; 
најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству РС; оверен препис/фотокопију дипломе; извод из 
МКР; потврду или копију уговора којом се доказије радно искуство. Здравствено 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
односно општу здравствену способност изабрани кандидат дужан је да достави 
пре закључења уговора о раду, а уверење да да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља установа. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће послати на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардних поступака. Потребна документа се предају у оригиналу или у овереним 
фотокопијама не старијим од шест месеци. Пријаве слати поштом или донети 
лично на наведену адресу са назнаком “Конкурс за васпитача”. Контакт особа 
Ивана Ицић Давидивски, 014/3421-039.

ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и услове прописане Правилником 
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад - лиценцу или стручни 
испит за обављање послова наставника и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или стручног 
сарадника; потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, најмање 5 година рада у установи на 
наведеним пословима; уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); извод из МКР (оригинал или оверена фотокопија); уверење основног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак; уверење МУП-а да 
кандидат није осуђиван,у складу са одредбама члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
доказе о поседовању организационих способности (факултативно); биографске 
податке, односно радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима (лекарско уверење не старије 
од шест месеци) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ прибавља установа по службеној дужности. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора установе је у обавези да га положи у закон-
ском року, након доношења подзаконског акта од стране министра просвете. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаве-
дену адресу са назнаком “За конкурс за избор директора”. Докази се подносе у 
оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице које: има одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању (“Службени 
гласник РС” бр 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), а почев од 10.09.2005. годи-
не или има високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; испуњава услове за наставника средње стручне школе за 
подручје рада која постоје у школи и за педагога и психолога школе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; има држављан-
ство Републике Србије; има дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); 
потврду о радном искуству у области образовања; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом у ученицима; остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља 
уверење да кандитат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима за избор директора школе. Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве 
се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горенаведену 
адресу.

ВРАЊЕ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Сурудлица, Дринске Дивизије 6

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 
и чл. 120 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 108/15), и 
то: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 ЗОСОВ, однос-
но високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
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студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има образовање за наставника основне школе, за педаго-
га и психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове из члана 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4, и 5 ЗОСОВ. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат 
није под истрагом (не старије од 6 месеци); радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата (факултативно); доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Документација без доказа о положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, а изабрани директор биће у обавези да исти 
положи у законском року. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања на страни кандидата за директора прибавља школа 
службеним путем, пре доношења одлуке о избору. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве се достављају на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 017/815-250.

ПУ “НАША РАДОСТ”
Бујановац, Вука Караџића бб

тел. 017/651-141

Референт за јавне набавке
УСЛОВИ: дипломирани правник који је стекао високо образовање у трајању од 
најмање четирир године.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа педијатријског смера.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услова из чл. 120 ЗОСОВ. Уз пријаву 
кандидати подносе: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству РС. 
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад подноси се пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Сарадник у настави за ужу научну област 
Производне технологије у машинском инжењерству

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет, са просечном оценом најмање 8 и упи-
сане мастер академске или специјалистичке студије. Општи и посебни услови за 
избор у звање су прописани члановима 70 и 72 Закона о високом образовању, 
Статутом школе и Правилником о избору наставника и сарадника.

Наставник у звању предавача за ужу научну област 
Примарна прерада дрвета

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, шумарски факултет, специјализација 
или магистратура из одговарајуће уже научне области за коју се бира. Општи 
и посебни услови за избор у звање су прописани члановима 63, 64 и 65 Закона 
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника и 
сарадника.

Наставник у звању предавача за ужу научну област 
Примењена математика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, математички факултет и ПМФ - одгова-
рајућег смера, специјализација или магистратура из одговарајуће уже научне 
области за коју се бира. Општи и посебни услови за избор у звање су прописани 
члановима 63, 64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правил-
ником о избору наставника и сарадника.

Наставник у звању професора струковних студија за 
ужу научну област Макроекономија и рачуноводство
УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, економски факултет, доктор наука - еко-
номске науке, 5 година радног искуства. 

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и струч-
них радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) подносе се на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
Рајинце, 17523 Прешево

тел. 063/757-9845

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе, може да буде изабрано лице које има високо 
образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит 
за директора школе и најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: биограф-
ске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству, 
са подацима о пословима и задацима које је обављао, прилог којима доказује 
своје струке, организационе и друге квалитете, уверење да није осуђиван, 
односно да не постоји забрана обављања послова директора школе, уверење о 
држављанству. Неблаговремене поднете пријаве не узимају се у обзир. Ближа 
обавештења могу се добити у општој служби односно код секретара школе.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник математике
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства, одсуства ради неге детета 
и одсуства ради посебне неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Врелу
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 24 Закона о раду („Сл. гл. РС“, 
бр. 74/14) за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне 
прописане одредбама чл. 8 стечене стручне спреме у складу са чл. 8 и чл. 120 
ЗОСОВ („Сл. гл. РС“, бр. 55/13) и Правилником о врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву треба да приложи и 
следећа документа: уверење о држављанству; оверену копију дипломе о струч-
ној спреми; доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 ЗОСОВ (посебна потврда 
да је у току студија положио испите из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, стечена на високо школској установи у току студија, или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи  у складу са 
ЕПСБ; извод из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац
тел./факс: 030/460-294

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које поред општих 
услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове прописане 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке 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 10.09.2005. године 
за наставнике, васпитаче и стручне сараднике; да поседује дозволу за рад - 
лиценцу за обављање послова наставника, васпитача и стручног сарадника; 
положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима; да није осуђивано правоснажном судском пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120. став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања 

Наука и образовање
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и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију/препис потврде, уверења или друге исправе факултета о 
положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(за кандидате који су високо образовање стекли по пропису који уређује виоко 
образовање почев од 10.09.2005. године); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или стручног 
сарадника; потврду о радном искуству; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге роћених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пре-
судом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља установа; доказе о посе-
довању организационих способности (факултативно); биографске податке, 
односно радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора установе је у 
обавези да га положи у законском року, након доношења подзаконског акта од 
стране Министра просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу, са наз-
наком “Конкурс за радно место директора школе на мандатни период од чети-
ри године” лично или поштом. Докази се подносе у оригиналу или у овереним 
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефоне број 030/460-294 и 060/460-29-05.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Административно финансијски радник
на одређено време ради замене запосленог преко 60 

дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњавају услове у складу са чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 аутентично тумачење 68/15 и 62/2016 одлука УС); одговарајућа 
врста стручне спреме, средње образовање у трајању од четири године, образо-
вног профила из области права или економије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, што 
се доказује уверењем о држављанству; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад услове утврђене законом, другим прописима или актом о 
систематизацији радних места у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; Уверење о здравственој 
способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да кан-
дидат није осуђиван за наведена кривична дела прибавља установа. У пријави 
кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног 
телефона. Пријаве достављати на следећу адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
у Салашу, 19224 Салаш, Маршала Тита 35, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник математике
на одређено време ради замене одсудног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику економије; (8) професор математи-
ке - теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски смер; (10) про-
фесор математике и рачунарства; (11) професор информатике - математике; 
(12) професор хемије - математике; (13) професор географије - математике; 
(14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; 
(16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани математичар - 
теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математи-
ка; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); (21) дипло-
мирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер (ово 
лице мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије)); (23) дипломирани матема-
тичар - мастер (ово лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије)); (24) мас-

тер математичар (ово лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије)); (25) мас-
тер професор математике (ово лице мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије)). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гл. РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 
став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина) ЗОСОВ („Сл. гл. РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16), као и посебне услове из Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС; доказ о испуњавању 
услове из члана 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ (да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа да кандидат има образовање има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење или потврда одговарајуће 
високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту 
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о 
неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпи-
тања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име 
оца и девојачко презиме или да доставе извод из МКР. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секрета-
ра школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
Зрењанин, Народног фронта 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 05.07.2017. године, поништа-
ва се за радно место наставник математике, у одељењима у којима се 
настава изводи на српском и на мађарском наставном језику, на одређе-
но време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



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


