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Уводник
У Србији живи између 700.000 и 800.000 особа са неком врстом ин-
валидитета, а према подацима Светске банке, само 13 одсто особа 
са инвалидитетом у Србији је запослено, од чега само један одсто у 
државним институцијама и јавном сектору. Особе са инвалидитетом 
спадају међу најугроженије друштвене групе у Србији јер су изложене 
дискриминацији у свим областима друштвеног живота, а о томе илус-
тративно сведочи чињеница да је број притужби због дискриминације 
особа са инвалидитетом упућених Поверенику прошле године порас-
тао десет пута. То је био разлог да се у Скупштини града Београда, 
у оквиру пројекта “Ми са дискриминацијом на НЕ” одржи трибина о 
положају најугроженијих група. Трибину је организовало Удружење 
особа са инвалидитетом Београд у сарадњи са Канцеларијом за 
људска и мањинска права Србије која је била и главни донатор овог 
пројекта. О закључцима и предлозима који су са трибине послати на-
длежним институцијама у земљи прочитајте у тексту: Да ли знаш како 
се осећам, да ли те то интересује?
Захваљујући преквалификацији, путем Националне службе за запо-
шљавање 100 људи је већ ушло у ИТ сектор, а ресорно Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издваја средства 
за оспособљавање још 900 људи. Министар Зоран Ђорђевић је рекао 
да ће само у овој години укупно хиљаду особа бити преквалификова-
но у ИТ стручњаке, уз оцену да је, с обзиром на потребе тржишта, из-
весно да ће свих хиљаду потом добити посао. Према његовим речима, 
у буџету за 2018. годину, план је да поред опредељивања средстава 
за оспособљавање ИТ стручњака, буде омогућена преквалифика-
ција и за нека друга занимања која су актуелна и за којима постоји 
тражња на тржишту рада, чиме ће се сигурно допринети и смањењу 
стопе незапослености. Више о преквалификацијама у ИТ сектору у 
тексту Сигуран посао и добра плата.
„Највећи проблеми нас младих у ризику кад изађемо из система со-
цијалне заштите јесу место за живот и посао. Осећате се несигур-
но кад напуштате институцију и потребна вам је подршка. Ја сам је 
нашао овде у центру, од разговора и радионица до обука које сам 
завршио, а које ће ми сигурно помоћи да лакше нађем посао када 
завршим факултет“, прича за Послове 23-годишњи Тафиљ Дубов, сту-
дент треће године дефектологије, један од 102 младих људи који су 
изашли из домова за децу без родитеља и хранитељских породица: 
Центар „Јаки млади“
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Захваљујући преквалификацији, путем Националне службе за 
запошљавање 100 људи је већ ушло у сектор информационих 
технологија, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања наставља тај тренд и издваја средства за оспо-

собљавање још 900 људи. Министар Зоран Ђорђевић је рекао да ће само 
у овој години хиљаду особа бити преквалификовано у ИТ стручњаке, уз 
оцену да је, с обзиром на потребе тржишта, извесно да ће свих хиљаду 
потом добити посао. Према његовим речима, у буџету за 2018. годину 
планирано је да поред опредељивања средстава за оспособљавање ИТ 
стручњака, буде омогућена преквалификација и за нека друга зани-
мања, која су актуелна и тражена на тржишту рада, чиме ће се сигурно 
допринети и смањењу стопе незапослености.

До сада је, како је подсетио, за спровођење мера активне политике 
запошљавања у 2017. години обезбеђено 2,8 милијарди динара, које је 
Национална служба за запошљавање већ расподелила за реализацију 
планираних мера.

Стопа незапослености у првом кварталу 14,6 одсто
Стопа незапослености у Србији најмања је у последњих 25 година, 

а Влада Србије спроводи бројне програме како би се тај тренд наставио. 
Према подацима Националне службе за запошљавање, стопа незапос-
лености за први квартал ове године износи 14,6 одсто, што је 4,4 индекс-
на поена мање у односу на исти период прошле године, са тенденцијом 
даљег пада. 

У периоду јануар-јул ове године запослена је 159.471 особа, што 
представља повећање у односу на исти период прошле године за 3,5 

одсто. Позитиван тренд повећања запослености и смањења незапосле-
ности од првог квартала 2016. до првог квартала 2017. године одразио 
се и на младе од 15 до 24 године, и то за 7,1 одсто. Најтраженија зани-
мања су ИТ стручњаци, дипломирани машински и инжењери електро-
технике, а када је реч о профилима нижег нивоа образовања, до посла 
најлакше долазе продавци, возачи, кројачи и кувари.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
спремно је да предузме све мере у циљу смањења незапослености, под-
стицања запошљавања и побољшања положаја незапослених особа на 
тржишту рада. 

Програм неформалних обука
Према истраживањима која су крајем прошле године спроведена 

за потребе Министарства за државну управу и локалну самоуправу, у 
Србији се сваке године на тржишту појави око 1.500 нових квалифико-
ваних ИТ радника. Овај број требало би да буде најмање 5 пута већи, 
чак више од 7.000 ИТ радника годишње, како би се постигли извозни 
циљеви Србије. Из тог разлога, један од првих пројеката Министарског 
ИТ савета је инвестиција у развој како формалног, тако и неформалног 
образовања.

Развој система који ефикасно обучи 3.500 ИТ стручњака без ака-
демског звања захтева креативну и ефикасну употребу владиних ре-
сурса у сарадњи са привредом. То је управо разлог због кога је фокус 
ових обука на специфичним сетовима вештина који дозвољавају рад 
у одређеној индустрији. Сектор софтвера, који је у великој мери извоз-
но оријентисан, ствара највећу нето добит и захтева нижи почетни ка-
питал у односу на друге подсегменте у ИТ индустрији. Из тог разлога, 
неформално образовање ће се фокусирати на решавање мањка радне 
снаге у софтверском сегменту ИТ индустрије. Весна Пауновић

СИГУРАН ПОСАО И ДОБРА ПЛАТА
Преквалификације за ИТ сектор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања до краја 2017. планира додатних 170 милиона динара за 
програм преквалификације у ИТ сектор - најавио је министар Зоран Ђорђевић

     
Значајан потенцијал

ИТ сектор тренутно запошљава око 20.000 радника, који раде у око 
2.200 предузећа. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро 
двоструко виша него у другим привредним гранама. Сваки радник у 
ИТ сектору доприноси извозу Србије око 20 хиљада евра годишње. 
Укупно, ИТ радници доприносе око 150 милиона евра годишње у 
виду пореза и доприноса за здравствено/пензионо осигурање.
Постоји значајан потенцијал да постојећа предузећа која су актив-
нa у Србији прошире своје пословање, а такође постоји и простор 
за привлачење нових компанија и стварање окружења које би омо-
гућило отварање још већег броја старт-ап предузећа. Не треба из-
губити из вида актуелну тенденцију за предузетништвом међу тех-
ничким заједницама, посебно међу ИТ инжењерима. Програмери 
се све више одлучују за покретање сопственог бизниса уколико се 
укаже добра пословна прилика.

     
У буџету за 2018. годину планирано је да 
поред опредељивања средстава за оспо-

собљавање ИТ стручњака буде омогућена 
преквалификација и за нека друга зани-

мања, која су актуелна и тражена

     Најтраженија занимања су ИТ стручњаци, 
дипломирани машински и инжењери елек-
тротехнике, а када је реч о профилима ни-
жег нивоа образовања, до посла најлакше 
долазе продавци, возачи, кројачи и кувари
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ДА ЛИ ЗНАШ КАКО СЕ ОСЕЋАМ,
ДА ЛИ ТЕ ТО ИНТЕРЕСУЈЕ?

ТЕМА БРОЈА    Са дискриминацијом на НЕ

Када постоје баријере, проблем није у онима који не могу да их прођу, већ у онима који су их поставили - 
истакнуто је на трибини посвећеној борби против дискриминације најугроженијих група у нашем друштву

Особе са инвалидитетом спадају међу најугроженије друштвене 
групе у Србији, јер су изложене дискриминацији у свим облас-
тима друштвеног живота, о чему илустративно сведочи чиње-
ница да је број притужби због дискриминације особа са инва-

лидитетом упућених Поверенику за заштиту равноправности прошле 
године порастао десет пута. 

У Србији живи између 700.000 и 800.000 особа са неком врстом ин-
валидитета, а према подацима Светске банке само 13 одсто особа са 
инвалидитетом у Србији је запослено, од којих само један одсто у др-
жавним институцијама и јавном сектору. Решавање питања запошља-
вања особа са инвалидитетом и шире, економског оснаживања, веома је 
важно, јер би директно допринело вишеструком побољшању квалитета 
живота ових особа. 

Биоетика препознаје и дискутује бројне проблеме које особе са ин-
валидитетом имају у свакодневном животу (сиромашто, здравствени 
проблеми, дискриминација, социјална искљученост), али и указује на 

неопходност решавања ових проблема - могућности економског осна-
живања, укључивање у друштвени живот, борба против предрасуда, 
решавање проблема физичке и архитектонске неприступачности.

Сва ова питања била су повод да се у оквиру пројекта „Ми са дис-
криминацијом на НЕ“ у Скупштини града Београда одржи трибина о 
борби против најчешћих видова дискриминације према особама са ин-
валидитетом, насиљу над женама и децом, проблемима досељених и 
расељених жена и другим проблемима са којима се суочавају рањиве 
особе у друштву. 

Пројекат је реализовало Удружење особа са инвалидитетом Бео-
град (УОСИ) у партнерству са Удружењем избеглих, досељених и ра-
сељених лица „Завичај“ и уз подршку Канцеларије за људска и мањин-
ска права Владе Србије, која је и била донатор пројекта.

Град без баријера
Члан Градског већа и председник градског Савета за запошљавање 

Драгомир Петронијевић истакао је да је Град Београд у протекле три и 
по године учествовао у великом броју пројеката који су за циљ имали 
рушење баријера.

„Са Градским стамбеним успели смо да поставимо више од 250 
рампи за особе са инвалидитетом и са тим пројектом настављамо и 
даље. Сличне ствари радимо и у градским институцијама, па је тако, 
на пример, урађен тоалет за особе са инвалидитетом у Дирекцији за 
грађевинско земљиште и изградњу, где већ две и по године у ИТ секто-
ру ради Немања, момак у колицима, који се показао као један од бољих 
радника. У Савету за запошљавање посебну пажњу смо усмерили пре-
ма слабо запошљивим особама и организовали обуке за ИТ предузет-
ништво за особе са инвалидитетом, жене из Сигурне куће, старије особе 
и успели смо да запослимо много људи. Поред тога, организовали смо 
и обуке за занате, након којих је 60 особа нашло посао. Веома нам је 
важно што у свему томе имамо добру сарадњу са донаторима обука, 
попут Бранка Бабића, чија је донација у обуци и опреми за обликовање 
обрва била вредна 200.000 евра. Ми желимо да свима дамо шансу, ра-
димо са послодавцима, нудимо им раднике и обуку за њих и то је наш 
начин борбе против баријера и свих облика дискриминације“, рекао је 
Петронијевић, истакавши да друштво мора јавно да разговара о свим 
проблемима везаним за ово питање, како би оно што пре било решено.

Стручност и знање пре инвалидитета
Тања Срећковић, из Канцеларије за људска и мањинска права, ис-

тиче да је Влада Србије одредила своју политику кроз Стратегију пре-
венције и заштите од дискриминације, чији је циљ унапређење квали-
тета живота угрожених група у друштву. Међутим, по њеним речима, 
још увек је потребно доста труда да се антидискриминаторне политике 
почну примењивати пре свега на локалу. Како је нагласила, први корак 
у борби против дискриминације је њено препознавање, јер она може 
да буде скривена, па и потпуно несвесна. Присуство у неком предузећу 
макар и само једне особе с инвалидитетом може да има двоструку уло-
гу: да лакше препознају инвалидност код других и да својим примером 
као особе које раде с инвалидношћу покажу другима да треба бити упо-
ран и успети. 

Канцеларија Повереника за заштиту равноправности сарадњу с 
организацијама цивилног друштва види као спону која ће грађанка-
ма и грађанима пружити стварну заштиту људских права. Механизам 

     
Запошљавање је један од кључних фак-
тора за самосталан живот особа са ин-
валидитетом. Послодавци не треба да 

процењују инвалидитет, већ стручност, 
знање и искуство

     О пројекту
Пројекат „Ми са дискриминацијом на НЕ“ је производ препознавања 
појаве дискриминације, што је први и најважнији корак у борби 
против дискриминације. Потребно је да се врата за учешће особа 
с инвалидитетом (ОСИ) отворе мало више, да жртве дискримина-
ције учествују у пројектима и јавном животу. Поред курсева из ин-
форматике, УОСИ је за своје чланове огранизовало и психолошку 
радионицу, уметничку радионицу и излет. „Ниједна нова зграда не 
би требало да буде изграђена без приступног дела за особе с инва-
лидитетом“, каже председница Удружења особа са инвалидитетом  
Београд Гордана Пушара, која је и сама доживела дискриминацију 
као особа с инвалидитетом, што је био њен лични мотив да кроз де-
ловање УОСИ помогне другима. Она каже да је потребно и изменити 
начин како се дефинише категоризација инвалидности у складу с 
уоченим примерима из праксе, и да би у том поступку учешће особа 
с инвалидитетом имало двоструку улогу: да лакше препознају ин-
валидност код других и да својим примером као особе које раде с 
инвалидиношу буду пример другима да треба бити упоран и успети.
Гордана Пушара нагласила је да УОСИ ужива значајну подршку су-
организатора и донатора, чији су представници позвани да сами 
представе своје активности у протеклом периоду, као и планове за 
наредни период. Једно од предузећа које је запослило чак 30 особа 
је „Београд пут“, који треба да буде пример другим предузећима.
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доношења мишљења с препоруком се показао као изузетно ефикасан 
и у 90% случајева доводи до правилног и законитог поступања инсти-
туције. 

„Најчешће притужбе на дискриминацију, када су у питању особе са 
инвалидитетом, односиле су се на област образовања (близу 30% ОСИ 
није могло да слободно бира школу коју ће уписати, док је око 24% иста-
кло да им је ускраћена могућност стручног усавршавања) и запошља-

вања, о чему најбоље говори податак да је просечна дужина чекања на 
посао 11,4 године, као и област здравства“, рекла је Татјана Јокановић, 
в.д. поверенице за заштиту равноправности.

Гордана Пушара, председница УОСИ, нагласила је да је запошља-
вање један од кључних фактора за самосталан живот ОСИ и додала да 
послодавци не треба да процењују инвалидитет, већ стручност, знање 
и искуство. Пушара је истакла да је Удружење конкурисало и добило 
средства за организовање јавних радова које спроводи Национална 
служба за запошљавање и тако запослило две особе са инвалидитетом. 

Град Београд је у сарадњи с УОСИ Београд и Националном служ-
бом за запошљавање допринео запошљавању већег броја ОСИ кроз раз-
мену информација о стварним потребама и могућностима ангажовања 
у јавним и приватним предузећима, као и одржавањем курсева из ин-
форматичких технологија. 

Гордана Пушара је навела да предузећа треба да крену путем ЈКП 
„Београд пут“ и да отворе своја врата, да запосле особе с инвалидитетом 
и додала: „Ми смо део друштва и можемо да радимо“.

Бисерни људи
Психолошкиња Вера Контић истакла је да још увек има много про-

блема у непрепознавању дискриминације у друштву и подсетила да 
велики број ОСИ никада самостално није изашао из својих кућа. Она је 
свој рад са особама са инвалидитетом упоредила са бисерима.

„Све шкољке се хране пасивно, што значи да чекају да им ситан 
плен дође до уста захваљујући струјању воде. У филтрирању хране шкр-
ге отварају капке своје љуштуре која их иначе штити. Међутим, дешава 
се да том приликом зрно песка или какво друго непожељно тело или 
биће упадне унутар шкољке. Неке шкољке тада облажу то тело слојем 
седефа и тако спречавају да зрно песка изгребе њихово мекано тело. 
Рад у психолошким радионицама је био само обрнут процес. Отворено 
смо разговарали о свему ономе што их свакодневно повређује”, рекла је 
Вера Контић. 

Особе са инвалидитетом често имају осећај дискриминације, 
како на улици тако и у превозу, пред шалтерима, у школи, на послу, у 
друштву. Најчешћа питања која тада постављају су: „Да ли знаш како се 
осећам“ и „Да ли те то занима“?

Дискриминација је када те намерно не виде, када те понижавају 
погледом, када ти не дају шансу, вређају и омаловажавају, искључују, 
не разумеју.

„Термине попут ‚особа са инвалидитетом‘ или ‚особа ромске нацио-
налности‘ треба променити у ‚грађани са инвалидитетом‘ и ‚грађанин 
ромске националности‘, јер наш Устав не препознаје особе, већ грађане 
ове земље”, истакла је она.

Учесници скупа усагласили су се да само појачавање репресивних 
мера у борби против дискриминације не може донети жељене резул-
тате, већ да се посебна пажња мора посветити превенцији и промени 
образовног система у Србији.

     

Присуство макар једне особе с инвалиди-
тетом у неком предузећу може да има 

двоструку улогу: да лакше препознају инва-
лидност код других и да својим примером 

као особе које раде с инвалидношћу покажу 
другима да треба бити упоран и успети

     
Термине попут „особа са инвалидите-

том“ или „особа ромске националности“ 
треба променити у „грађани са инвали-
дитетом“ и „грађанин ромске национал-

ности“, јер Устав Србије не препознаје 
особе, већ грађане

     
Три приче

На трибини су три жене, на личном примеру, описале како 
дискриминација изгледа у стварном животу. Снежана Ус-
ковић је испричала како је наишла на одбијање при упису 
детета у средњу стручну школу, иако је постигло изван-
редне резултате на пријемном испиту и изнела пример 
дискриминације Рома, упркос доказаном успеху. Дискри-
минација се огледала у понашању, ставу, речнику који су 
користиле особе обраћајући се њој као мајци, али и ње-
ном детету. Тек након интервенције из Удружења Рома 
резултати пријемног испита су признати од управе школе 
и упис је омогућен. 
Миланка Радуловић је говорила о тешкоћама у прона-
лажењу запослења после првог отказа, јер је период 
тражења новог посла дуго трајао. Уз то, посебној врсти 
дискриминације била је изложена када послодавци пре-
познају да је из удаљене средине, на основу њеног го-
вора.
Светлана Срзентић, особа с инвалидитетом, самохрана 
мајка двоје деце, ради у кол-центру и кроз разговоре са 
особама са инвалидитетом је установила да њих нико не 
обилази, нити се о њима стара на примерен начин. Улогу 
центара за социјални рад види у бољем контакту с тим 
особама и њиховим породицама, па је предложила из-
раду социјалних карата и базе података која би те особе 
учинила видљивим. Навела је пример слепих особа које 
живе саме или лакших психичких болесника који живе с 
породицама и којима би много значила подршка герон-
тодомаћица.
„У раду са особама са инвалидитетом треба да учест-
вују управо људи с инвалидитетом који својим примером 
могу да другима пруже подршку и подстицај, али и да 
им својим разумевањем помогну да лакше остваре своја 
права. Чак и особе с прекомерном телесном тежином 
трпе дискриминацију код лекара, због непримерено по-
дешене дијагностичке опреме, медицинске опреме, али и 
става здравствених радника који и сами показују неразу-
мевање“, испричала је Светлана.

Весна Пауновић
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ЗА СТАРТ-AП КОМПАНИЈЕ
10 МИЛИОНА ДИНАРА

БАЗА ШАНСИ - ПРОНАЂИ СВОЈУ

Конкурс за подршку иновацијама траје до 1. септембра, а компаније могу да аплицирају за два програма. 
Лесковачким предузетницима представљени су програми подршке технолошким иновацијама Фонда за 

иновациону делатност

„База шанси“ је регистар предузетничких иницијатива у оквиру којег можете да пронађете јасно представљене 
самосталне делатности, уз све важне информације за почетак бизниса и вођење приватне фирме. Међу 
пословима који захтевају најмање улагања је производња сапуна од етеричних уља - 500 евра, уколико се 

одлучите за производњу торти и колача биће вам потребно око 5.000 евра, док за производњу украса за торте 
треба 2.800. Будући привредници који планирају да се баве производњом ракије мораће да издвоје чак 17.200 евра

Домаћа индустрија заснована на иновацијама и информационим 
технологијама води Србију у будућност“, рекао је у Лесковцу 
министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић. 
Конкурс за подршку иновацијама траје до 1. септембра, а ком-

паније могу да аплицирају за два програма. Лесковачким предузетни-
цима представљени су програми подршке технолошким иновацијама 
Фонда за иновациону делатност. 

„За реализацију Програма раног развоја и Програма суфинанси-
рања иновација Влада Србије обезбедила је 330 милиона динара. Старт-
ап компаније добиће до 10 милиона динара, док за развој иноватив-
них технологија производа и услуга предузећа са дужом традицијом 
и искуством могу да рачунају на финансијску помоћ до 37 милиона 
динара“, рекао је Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки 
развој.

„Влада Републике Србије је препознала иновације и технолошки 
развој као основу за нашу будућу конкурентност у међународном окру-
жењу. Та конкурентност је заснована пре свега на извозу, а ту су и нова 
радна места - и овде у Лесковцу и у целој Србији. Још једном желим да 
позовем све младе, са југа, из Лесковца, из целе Србије, да узму учешће 

у овом изузетном конкурсу“, 
нагласио је министар.

Привредну структуру 
Лесковца чак 90 одсто чине 
мала и средња предузећа. 
„Програми и мере локалног 
акционог плана запошљавања 
дају добре резултате“, истакао 
је доктор Горан Цветановић, 
градоначелник Лесковца, и 
додао да је у последњих го-
дину дана захваљујући овим 
мерама отворено 189 малих и 
средњих предузећа, од којих 
данас 150 функционише. 

Интресовање за програме 
подршке је велико. Конкурс 
траје до 1. септембра, а наредни ће бити расписан почетком 2018. го-
дине.

При започињању сопственог бизниса у Србији највећи про-
блем и недоумица јесу страх од непознатог и преузимање 
ризика. Вођени тиме, Српска асоцијација менаџера, DNA 
Communications и УСАИД спровели су пројекат „Шанса за нови 

почетак“, у оквиру којег су, у сарадњи са бројним партнерима, едукова-
ли будуће предузетнике.

„Желели смо, пре свега, да дамо шансу људима који су током 
процеса реструктурирања и стечаја компанија изгубили посао и до-
били отпремнине. Хтели смо да им покажемо како да новац уложе на 
најбољи начин и покрену свој посао, можда и удруже средства, знање и 
искуство како би умањили ризик и успешно радили“, каже Јелена Була-
товић, извршна директорка Српске асоцијације менаџера.

Пројекат је до 2016. године спроведен у 11 општина у Србији, у 
којима су одржани сајмови предузетништва, а искуства су показала 
да наша земља има велики потенцијал за развој предузетничке делат-
ности и економски развој. 

„Помажемо вам да се покренете. Пружамо вам подршку“, била је 
главна порука пројекта, а да је то могуће показали су успешни мали 
привредници својим примерима, представљајући се на сајмовима 
предузетништва и делећи своја искуства. Добри примери послужили 
су као охрабрење и инспирација свима који су размишљали о уласку 
у свет предузетништва. То је многима, уз све додатне информације о 
вођењу бизниса, помогло да се лакше одлуче. 

„Није важно само да се посао покрене, већ и да се опстане на тр-
жишту. Због тога је Српска асоцијација менаџера, у сарадњи са парт-
нерима, издала приручнике и брошуре о оснивању и вођењу фирме, а 
читав пројекат, иако је завршен, наставља да живи кроз ‚Базу шанси‘ и 
подршку локалних удружења онима који су започели приватни посао“, 
објашњава Јелена Булатовић и додаје да је у предузетништву, поред 
добре идеје, најважније да радите оно што знате и волите.

На сајту Новипочетак.рс представљено је око 150 различитих 
делатности, груписаних у четири области: трговина, производња, 
пољопривреда и услуге. Претражује се по категоријама делатности или 
по количини средстава потребних за покретање бизниса. Јасно је опи-
сано шта је потребно за почетак, колико новца, колика су додатна ула-

гања, како регистровати и водити фирму, ко су потенцијални клијенти... 
Све на једном месту.

„За одређене делатности довољно је улагање од 300 до 400 евра, 
док је за неке потребно и више од 10.000, и ту се будући привредници 
обично удружују. Важно је да у Србији не постоји само интересовање за 
приватни рад у области трговине и услуга, већ су многи заинтересова-
ни да покрећу компаније које ће се бавити производњом или пољоприв-
редом“, каже Јелена Булатовић. Поред „Базе шанси“, свим заинтересо-
ванима доступан је приручник са књиговодственим, финансијским и 
правним саветима.

Дакле, све потребне информације су ту, на једном месту, само не 
заборавите - успех се не постиже преко ноћи, потребан је велики труд и 
улагање, а најважније је да радите оно што волите и умете.

Јелена Бајевић

Иновационо предузетништво
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Схватајући значај одређивања јасног животног циља, образовања 
и стицања додатних вештина, у Центру „Јаки млади” сву пажњу 
усмеравају на свеобухватну подршку младима. Са њима раде 
саветници за оснаживање, сарадници за запошљавање и преду-

зетништво и волонтери, како би их оснажили и како би постали конку-
рентнији на тржишту рада.

Организовање радионица за активно тражење посла у циљу по-
већања запошљивости и додатних обука - попут курсева језика, ра-
чунара, за атрактивне занате, само су неки од начина да се постигне 
постављени циљ.

„Прилагођавамо програме интересовањима младих. Трудимо се да 
им будемо ослонац у сваком смислу, па тако поред едукације добијају 
и психо-социјалну помоћ, кроз радионице, али и индивидуално. Ово 
је и место њихових сусрета. Организујемо дружења, друштвене игре, 
плесне вечери, биоскопске пројекције. На тај начин имају квалитетно 
испуњено слободно време, а да им за то не треба новац”, истиче Алек-
сандра Грубин, координаторка Центра „Јаки млади“. 

Кроз овај центар је до сада прошло 102 младих, међу њима и 23-го-
дишњи Тафиљ Дубова, студент треће године дефектологије. Живи у 
дому за децу без родитеља, где ће моћи да борави до своје 26. године. 
„Највећи проблеми нас младих у ризику кад изађемо из система со-
цијалне заштите јесу место за живот и посао. Осећате се несигурно кад 
напуштате институцију и потребна вам је подршка. Ја сам је нашао овде 
у центру, од разговора и радионица до обука које сам завршио, а које 
ће ми сигурно помоћи да лакше нађем посао када завршим факултет“, 
прича нам овај млади човек.

Корисници су изразито заинтересовани за обуку за активно тра-
жење посла и основе предузетништва. Током четири дана науче како 
да напишу радну биографију, како да се припреме и понашају на разго-
вору за посао, да контактирају послодавце, а упознају се и са Законом о 
раду, правима и обавезама.

„Организујемо обуку за основе предузетништва за оне који желе да 
започну сопствени посао, за шта постоји и могућност добијања грантова 
у износу од 1.000 до 2.000 евра. Кроз разговор откривамо да ли заиста 
желе и могу самостално да раде, јер нам је циљ да успеју у том подух-
вату. Пружамо им прилику да директно разговарају са послодавцима 
и добију све важне контакте и савете“, објашњава Тања Костић, адми-
нистративно-финансијски асистент и вођа обука за тражење посла и 
предузетништво. 

Саветници за оснаживање пружају младима у ризику комплетну 
психо-социјалну подршку, помажу им да развију пословне вештине, 
прате их на њиховом животном и каријерном путу. 

Са корисницима који дођу у центар прво се обави иницијални раз-
говор и попуњава формулар са основним подацима о школи и инте-
ресовањима, након чега се прави индивидуални план рада. „На пси-
холошким радионицама испитујемо њихове жеље и потребе, причамо 
о темама које их интересују, углавном о комуникацији, пријатељству, 
јачању личности, решавању конфликата. Веома су активни и спремни 
да поделе своја искуства и размишљања“, кажу саветници за оснажи-
вање младих.

Циљ запослених у Центру „Јаки млади“ је да се за младе у ризику 
успостави мрежа подршке, да им помогну да се осамостале и оснаже у 
најтежем тренутку, када излазе из система социјалне заштите. Труде се 
да анимирају послодавце, удружења и јавност да се укључе у решавање 
проблема, а младе у ризику подстичу да дефинишу своје циљеве и по-
требе и укажу на своје могућности. 

„Наша идеја је да им помогнемо да ојачају, стекну самопоштовање 
и буду сигурни у своје знање. Да се потпуно осамостале и интегришу у 
друштво“, закључује Александра Грубин, координаторка Центра „Јаки 
млади“. 

На конференцији за медије одржаној поводом доношења Одлуке 
о додели субвенција за самозапошљавање говорили су Дејан 
Станковић, директор Филијале Лесковац НСЗ и Данијела Трако, 
начелница Одељења за развој предузетништва, програме запо-

шљавања и додатно образовање и обуке.
„Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање био је от-

ворен месец дана, тачније, од 23. јуна до 24. јула, а поднето је укупно 90 
захтева. У међувремену су 2 подносиоца захтева одустала, а 2 захтева 
нису испуњавала услове, односно била су технички неисправна. Пре-
ма категоријама подносилаца захтева, за 45 лица износ субвенције је 
180.000 динара, за 8 лица из категорије вишкова запослених 200.000 
динара, док је 1 особа са инвалидитетом и износ субвенције је 220.000 
динара. Рок за закључивање уговора са корисницима је 24. септембар, 
а планирано је да уговоре свечано уручи градоначелник др Горан Цве-
тановић“, истакла је Данијела Трако. 

Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину 
предвиђена је мера суфинансирања програма или мера активне поли-
тике запошљавања утврђених локалним акционим плановима запо-
шљавања. 

Град Лесковац је ове године учествовао у суфинансирању три 
програма. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања одобрило је износ од 13 милиона динара за финансирање јав-
них радова (3 милиона), стручне праксе (5 милиона) и програма само-
запошљавања (5 милиона). На основу донете одлуке, Град Лесковац и 
НСЗ потписали су Споразум о уређивању међусобних права и обавеза 

у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 
2017. годину. Прва од активности на реализацији овог споразума било 
је расписивање јавних позива за три наведена програма, 30. јуна. Два 
програма су завршена, а у току је јавни позив за стручну праксу, који 
траје до 30.11.2017. године.

Дејан Станковић, директор Филијале Лесковац НСЗ, истакао је да 
ће реализација јавних радова кренути од 1. септембра.

„Јавни позив за програм стручне праксе је у току. Рок за подно-
шење захтева је 30. новембар, мада је пожељно да послодавци поднесу 
захтеве до 31. октобра, због обраде и потписивања уговора“, подсетио 
је Станковић. Марија Стевановић

Јелена Бајевић

ЦЕНТАР „JАКИ МЛАДИ“

СУБВЕНЦИЈE ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Подршка оснаживању и осамостаљивању младих у ризику

У сарадњи са локалном самоуправом у Лесковцу

Центар је основан прошле године са циљем социјалног и економског оснаживања младих до 30 година који излазе из 
система социјалне заштите, односно из домова за децу без родитеља и хранитељских породица
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ИЗ ШКОЛЕ НА ПОСАО
Млади бравари из Суботице

„Наш циљ је да образовање у школи буде пут знања, умећа и вештина ученика, будућих добрих 
радника који ће моћи да одговоре условима развоја привреде. У томе нам помаже увођење концепта 

кооперативног образовања, који доследно спроводимо”, кажу у суботичкој Техничкој школи „Иван Сарић“

Техничка школа „Иван Сарић“ из Суботице добар је пример како 
увођење правог смера у образовни програм може дати добре 
резултате. Средњошколци који су похађали нови смер, за брава-
ра-заваривача, одмах су по завршетку школе сели на своја радна 

места, у фабрици компаније „Сименс“. Током целог школовања су два 
пута недељно имали практичну наставу у фабрици, где су се упознали 
са конкретним начином производње и производним процесом.

На иницијативу компаније „Сименс“, а због повећаног обима про-

изводње у фабрици ветрогенератора, нови образовни смер уведен је у 
школски програм 2014. године, и то по програму кооперативног образо-
вања са елементима дуалног образовања. Пројекат је покренула Немач-
ка организација за техничку сарадњу (ГИЗ), уз подршку владе Немач-
ке и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Специфичност у раду јесте што се практична настава обавља у 

школским радионицама, 
али и у компанијама, под 
надзором стручних мен-
тора и наставника школе. 
Поред смера бравар-зава-
ривач, у систему дуалног 
трогодишњег образовања 
су и ђаци који уче на сме-
ру за индустријске меха-
ничаре. 

„Програм модернизо-
ване наставе за брава-
ре-завариваче осмишљен 
је по угледу на немачки 
образовни систем, који 
је од те земље направио 
најјачу европску еконо-
мију. Искуства из праксе 
у Немачкој показују да 
ученици који су прак-
тична знања и вештине 
стицали у компанијама 
много брже и лакше нала-
зе запослење широм Евро-
пе”, каже Жељко Рајчић, 
помоћник директора за 
практичну наставу у Тех-
ничкој школи „Иван Са-

рић“ и додаје да су пре три године нови смер уписала 24 ученика. Инте-
ресовање је било велико и наредних година, па су сва места попуњена. 

То не чуди када се узме у обзир да ученици који заврше овај смер 
могу одмах после школовања почети да раде, а постоји и могућност 
доквалификације за четврти степен, што отвара и могућност уписа на 
високу школу. 

Захваљујући доброј сарадњи са компанијама, школа је омогућила 
праксу великом броју ученика. Селекција се врши у договору са компа-
нијама и према њиховим потребама.

„Ове године смо веома срећни што су свим матурантима по за-
вршетку школовања компаније у којима су обавили праксу понуди-
ле посао, а то су: Сименс Београд, Contitech Fluid Serbia, Татравагонка 

братство, Грго бравар и ЦИМ-ГАС. Тренутно сарађујемо и са другим 
успешним фирмама“, каже Жељко Рајчић. Велики подстрек ученицима 
су и стипендије које добијају од појединих компанија и које зависе од 
успеха на крају године. 

У Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици ученици се образују 
на три смера: машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај, 
а како кажу, најатрактивнији смер је информациона технологија, као и 
друга занимања која су тражена на тржишту рада, као што су: електро-
техничар рачунара, машински техничар за компјутерско конструисање 
и управљање и техничар мехатронике.

„На захтев Железница Србије ове године ћемо имати одељење тех-
ничара вуче - машиновођа, где је већини ученика загарантован посао у 
струци након завршетка школовања“, задовољно истичу у школи. 

     
Са средњом школом најбрже до посла

Према подацима Националне службе за запошљавање у 
Суботици, највећи број незапослених са евиденције посао до-
бије у Индустријској зони, где се највише траже производни 
радници, и то електро и машинске струке, али се запошљавају и 
они са било којом стручном спремом, јер су то послови за при-
учене раднике. 

Поред тога, доста понуда за посао има у трговини, за 
послове продавца, касира, магационера. Незапослени могу 
да конкуришу и за послове возача, хигијеничара-спремачице, 
радника обезбеђења. Најлакше посао добијају незапослени са 
средњом школом, затим са основном, а најмање посла има за 
оне са вишом школом и факултетом. Актуелан је програм до-
деле субвенција за запошљавање незапослених из категорије 
теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима, 
па подсећамо послодавце да могу аплицирати. Новчани износ 
субвенције је 150.000 по новозапосленом, односно 180.000 
ако се запошљавају особе са инвалидитетом, радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година са 
статусом деце палих бораца и статусом деце без родитељског 
старања. 

     
Практична настава обавља се у школским 

радионицама, али и у компанијама, под надзо-
ром стручних ментора и наставника школе. 
Поред смера бравар-заваривач, у систему ду-
алног трогодишњег образовања су и ђаци који 
уче на смеру за индустријске механичаре. 

Јелена Бајевић
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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

619
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БЕОГРА Д
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 
МЕТАЛЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 
став 1 и чл. 18, 19 и 20 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима (,,Службе-
ни гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство привреде - Дирекција за мере и 
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14

II Радно место које се попуњава:

Радно место метролога за запремину 
и проток гаса, звање саветник у 

Групи за запремину и проток
Сектор за развој метрологије

1 извршилац

Опис послова: Учествује у одржавању и 
усавршавању еталона Републике Србије запре-
мине и протока гаса; учествује у примени и уна-
пређењу метода еталонирања за преношење 
вредности јединица запремине и протока гаса; 
учествује у међулабораторијским поређењи-
ма са међународним еталонима и еталонима 
других држава; обавља еталонирања и испи-
тивања и учествује у припреми прописа и про-
цедура; обавља послове у вези са припремом 
могућности еталонирања и мерења за међу-
собно признавање у оквиру међународног 
аранжмана о узајамном признавању; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно стручне 
области машинског инжењерства, електротех-
ничког и рачунарског инжењерства и матема-
тичке, физичко-хемијске или физичке науке, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање 3 годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару и 
знање једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знања и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: провера знања из области запреми-
не и познавање Закона о метрологији („Служ-
бени гласник РС“, број 15/16) провераваће се 
писмено - тест знања и усмено; познавање рада 

на рачунару - практичним радом на рачунару; 
знање једног од светских језика провераваће 
се - усмено, вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: 
Дирекција за мере и драгоцене метале, Бео-
град, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

V Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече од дана објављивања у пери-
одичном издању огласа „Послови“ Националне 
службе за запошљавање.

VI Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Вања Радојевић Милошевић, тел. 
011/202-4432 и Соња Милојковић, тел. 011/202-
4442.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; копирана или очитана лична карта, 
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; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено радно искуство). Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији овереној у 
суду, општини или код јавног бележника. Фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном стручном испиту за 
рад у државним органима.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16), између осталог, прописано је 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 изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Наведене 
доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Потребно је да кандидат 

попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности: да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
могуће је преузети на веб-страници Дирекције 
за мере и драгоцене метале, у делу Конкурси - 
http://www.dmdm.rs/cr/Kоnkursi.php. 
Попуњену изјаву неопходно је доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на друго радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 

НАПОМЕНЕ

За извршилачко радно место радни однос 
заснива се на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању 
од 6 месеци. Кандидати који немају положен 
државни стручни испит могу се примити на рад 
под условом да положе државни стручни испит 
до окончања пробног рада.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду, 
или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се почев од 15. септембра 2017. године 
у Београду, у просторијама Дирекције за мере 
и драгоцене метале, Мике Аласа 14, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на броје-
ве телефона или адресе које наведу у својим 
пријавама. 

Овај оглас се објављује на огласној табли и 
веб-страници Дирекције за мере и драгоцене 
метале: www.dmdm.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, веб-стра-
ници и периодичном издању огласа „Послови“ 
Националне службе за запошљавање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („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 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-5821/2017 
од 27. јуна 2017. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 
22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове 
међународног превоза путника, у 

звању саветник
Одсек за превоз путника у друмском 

саобраћају, Одељење за друмски 
транспорт у Сектору за друмски 
транспорт, путеве и безбедност 

саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: води поступак издавања доз-
вола за међународни линијски превоз путника 
и одобравање редова вожње за нове линије 
у међународном превозу путника; учествује у 
усклађивању прописа из делокруга Одсека са 
релевантним прописима ЕУ; сарађује са минис-
тарствима других земаља надлежним за област 
превоза путника и надлежним органима и 
институцијама у Републици Србији и учествује 
у припреми састанака и раду мешовитих коми-
сија и других мешовитих тела и израђује пред-
логе платформи за међународне сусрете; при-
према мишљења о бонитету превозника који 
обављају линијски превоз путника и израђује 
обавештења домаћим и страним превозницима 
у вези са обављањем међународног линијског 
превоза путника; учествује у изради специмена 
контигената дозвола за превоз путника стра-
них превозника и обезбеђује правовремено 
штампање и размену наведених контигената са 
министарствима других земаља надлежним за 
област транспорта; учествује у припреми струч-
них основа за израду нацрта закона и предлога 
других прописа из делокруга Одсека; врши еви-
денцију извештаја о броју обављених вожњи и 
превезених путника у међународном линијском 
превозу путника; обрађује захтеве за доделу, 
преузимање и раздужење дозвола за међу-
народни јавни ванлинијски превоз путника и 
издаје књиге путних листова домаћим пре-
возницима; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: познавање Законa о превозу путни-
ка у друмском саобраћају („Службени гласник 
РС“, број 68/15), Закона о превозу терета у дру-
мском саобраћају („Службени гласник РС“, број 
68/15), Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), Законa 
о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13,УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-УС) - 
усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичном провером рада на рачунару; познавање 
енглеског језика - провераваће се увидом у сер-
тификат или други доказ (оверена фотокопија 
индекса); вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1

2. Радно место за управне послове 
из области друмског саобраћаја, у 

звању саветник
Одсек за лиценцирање и сертификацију 

у друмском саобраћају, Одељење 
за друмски транспорт у Сектору за 

друмски транспорт, путеве и безбедност 
саобраћаја

1 извршилац

Опис послова: утврђује испуњеност услова за 
обављање јавног превоза; припрема решења о 
одбијању захтева за обављање јавног превоза 
у друмском саобраћају и решења о одузимању 
лиценци за обављање јавног превоза у друм-
ском саобраћају; припрема управне акте које 
доноси министарство у другом степену; врши 
стручну обраду и учествује у припреми нацрта 
закона и предлога других прописа из области 
друмског саобраћаја; припремa мишљења о 
примени закона и других прописа из области 
друмског саобраћаја; припрема мишљења на 
нацрте закона и предлоге аката чији су предла-
гачи други органи државне управе, са аспекта 
друмског саобраћаја; припрема акте у вези са 
управним споровима и другим судским поступ-
цима из делокруга Одсека; пружа стручну 
помоћ у припреми управних аката из области 
друмског саобраћаја и унутрашњег превоза у 
друмском саобраћају; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или из 
научне области економске или правне науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-

ким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: познавање Законa о превозу пут-
ника у друмском саобраћају („Службени глас-
ник РС“, број 68/15), Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 
број 68/15), Закон о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), Законa 
о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13,УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16 - УС) 
- усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичном провером рада на рачунару, вештина 
комуникације - усмено. 

Место рада: Београд, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1

III Заједничко за сва радна места

Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Општи услови за запослење: држављан-
ство 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.

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 кон-
курише; изјава у којој се странка опредељује 
да ли ће сама прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо ње; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство).

Оригинал или оверена фотокопија сертифи-
ката или другог доказа о познавању енглеског 
језика (за радно место под 1). 

Држани службеник који се пријављује на јав-
ни 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. 

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу 
фотокопије доказа, исте морају бити оверене 
код јавног бележника, у суду или општини. 
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Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији овере-
ној код јавног бележника, у суду или општини. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
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 странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Наведене 
доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Изјаву о сагласности за прикупљање пода-
така на јавном конкурсу за попуњавање извр-
шилачких радних места је могуће преузети на 
веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма, на адреси www.suk.gov.rs у делу „Докумен-
ти - Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Секретаријат Министарства - 
Одељење за кадровске и опште послове, Бео-
град, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни 
конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Радмила Матић, тел. 
011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, практична провера 
познавања рада на рачунару обавиће се у прос-
торијама Палате „Србија“, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (Источно крило), а усме-
ни део разговора ће се обавити у просторијама 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Нови Београд, Омладинских 
бригада 1, почев од 12.09.2017. године. 

О свему претходно наведеном кандидати ће 
бити благовремено обавештени телефоном 
или електронском поштом, на бројеве или 
адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене: За оглашена радна места радни 
однос се заснива на неодређено време. Канди-
дати који конкуришу на оба радна места подно-
се појединачне пријаве у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражена документа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији, као и непотпуне, неблаговреме-
не, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће 
одбачене.

Овај оглас се објављује на веб-страници 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе: www.e.uprava.
gov.rs, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције 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 служ-
беницима („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 органима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 
51 бр. 112-5821/2017 од 27. јуна 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 попуња-
вају: Центар за истраживање несрећа у сао-
браћају, Немањина 11, Београд, матични 
број:17862111, ПИБ:108160095

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за послове анализе 
узрока несрећа, звање саветник

Сектор за истраживање несрећа 
у водном саобраћају, анализу и 

превенцију узрока несрећа
1 извршилац

Опис послова: обавља истраживања и ана-
лизе узрока несрећа у ваздушном, железнич-
ком и водном саобраћају, проучава последице 
и израђује анализе за превенцију и прикупља 
податке; учествује у изради студија и извештаја 

о утврђеним ризицима; учествује у припреми 
службених саопштења о несрећама, сарађује 
са надлежним органима из области безбед-
ности ради предузимања одговрајућих мера 
у области цивилног ваздухопловства, желез-
ничког и водног саобраћаја; обавља стручне 
послове у сарадњи са другим релевантним 
субјектима у поступку израде извештаја о про-
цени стања безбедности ваздушног, желез-
ничког и водног саобраћаја и учествује у при-
преми предлога мера безбедности; сарађује 
са надлежним органима земаља потписница 
релевантних споразума споразума за сва три 
вида саобраћаја и обавља стручне послове у 
поступку приступања Европској мрежи тела за 
безбедносна истраживања и обавља послове 
усмерене на подстицање и развој међународне 
сарадње Републике Србије у области безбед-
ности цивилног ваздушног саобраћаја, желез-
ничког и водног саобраћаја; прати спровођење 
мера које су предузете као одговор на безбед-
носне препоруке које су упутили надлежни 
органи страних држава и обавештава надлежне 
органе стране државе о предузетим безбеднос-
ним препорукама или о разлозима зашто оне 
неће бити предузете; прати прописе, стандар-
де и препоруке; учествује уприпреми стручне 
основе за израду прописа из своје надлежнос-
ти; обавља и друге послове по налогу помоћни-
ка главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, 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 студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, 
односно најмање три године радног искуства 
у ваздушном, железничком или водном сао-
браћају, познавање енглеског језика и позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: 
познавање Закона за истраживање несрећа 
у водном саобраћају, анализу и превенцију 
узрока несрећа - усмено; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештина руковођења 
- провераваће се писмено, стандардизованим 
тестовима; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; познавање енглес-
ког језика - усмено; вештина комуникације - 
усмено.

2. Радно место за аналитичке 
послове и рад на информационом 

систему, млађи саветник
Сектор за истраживање несрећа у 

ваздушном саобраћају
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке у вези са 
утврђивањем узрока несрећа и учествује у при-
преми извештаја; прати стандарде, препоруке, 
домаће и међународне прописе из области ваз-
душног, железничког и водног саобраћаја у 
вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза 
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или пловила и координира размену информа-
ција ради утврђивања узрока несрећа и спре-
чавања настајања истих или сличних догађаја; 
учествује у анализи ризика на бази располо-
живих података из домаћих и међународних 
извора; стара се о успостављању, раду и без-
бедности информационог система Центра и 
обезбеђује имплементацију софтвера за над-
зор и управљање системом; израђује и ажури-
ра веб-презентацију Центра; обавља послове 
на ECCAIRS информационом систему (European 
Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting 
Systems); обавља и друге послове по налогу 
помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, 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 студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, 
познавање енглеског језика, знање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: 
познавање Закона о истраживању несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају 
- усмено; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање енглеског језика - усме-
но; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место руководилац групе, 
звање самостални саветник
Група за финансијске, правне и 

кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: руководи Групом, планира рад 
државних службеника у Групи, пружа стручна 
упутства, координира и надзире њихов рад; 
стара се о правилној припреми и спровођењу 
финансијског плана Центра; припрема план 
јавних набавки, спроводи поступке јавних 
набавки и израђује извештаје о јавним набав-
кама; припрема опште акте и израђује поје-
диначне акте о правима и дужностима запос-
лених из радног односа и стара се о правилном 
спровођењу конкурсних поступака и поступка 
оцењивања државних службеника; израђује 
уговоре о пословању и сарадњи које закључује 
Центар и припрема годишњи извештај о раду 
Центра; организује обављање послова засту-
пања Центра у споровима пред правосудним 
органима; организује едукацију запослених у 
Центру ради праћења домаћих и међународ-
них стандарда у области истраживања удеса и 
озбиљних незгода; стара се о правилној приме-
ни прописа из области безбедности и здравља 
на раду и припреми и спровођењу Плана инте-
гритета и обавља послове лица задуженог за 
пружање инаформација од јавног значаја; 
обавља и друге послове по налогу директора - 
Главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање енглеског језика 
и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: 
познавање Закона о државним службеницима, 
Закона о истраживању несрећа у ваздушном, 
железничком и водном саобраћају, Закона о 
јавним набавкама и Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе - усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - провераваће се писме-
но, стандардизованим тестовима; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; познавање енглеског језика - усмено; 
вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку 
финансијским пословима, звање 

сарадник
Група за финансијске, правне и 

кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: контролише захтеве за 
плаћање; учествује у изради решења о распо-
реду средстава и припреми захтева за промену 
апропријација и квота; врши обрачун накнада 
и социјалних давања, осим зарада државних 
службеника и намештеника; припрема акон-
тације и обавезе по путним налозима у земљи 
и иностранству; учествује у креирању захтева 
за преузимање обавеза и обавља друге посло-
ве везане за економске класификације које се 
односе на сталне трошкове, материјал, текуће 
поправке и одржавање; врши корекцију расхо-
да, води књигу улазних фактура; припрема 
решења о распореду средстава у складу са 
прописима којима је регулисана област буџета; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; 
познавање рада у књиговодственим програми-
ма (Calculus, Infosys, Blu soft, SAP, Infobuk).

У изборном поступку проверавају се: 
познавање Закона о буџетском систему и 
Закона о истраживању несрећа у ваздушном, 
железничком и водном саобраћају - усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - провераваће се писме-
но, стандардизованим тестовима; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; 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 оба-
вештења о јавном конкурсу: Ена Мандић, 
телефон: 011/41-444-25.

VI Aдреса на коју се подноси пријава 
за јавни конкурс: Центар за истраживање 
несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањи-
на 11, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“ 
и навођењем радног места за које се пријава 
подноси.

VII Датум оглашавања: 23. август 2017. 
године.

VIII Oпшти услови за рад на радном 
месту: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног 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; биографија 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 струч-
на спрема; оригинали или оверене фотокопије 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврди-
ти на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство 
у струци); оверена фотокопија радне књижи-
це; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима, односно правосудном 
испиту, други докази о стеченим знањима и 
вештинама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији 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 оверени од 
стране овлашћеног судског тумача (не важи за 
доказе из последње тачке).

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

Поред тога: 
• за радно место под бројем 1 - оригинал 
или оверена фотокопија доказа о најмање три 
године радног искуства у струци, односно нај-
мање три године радног искуства у ваздушном, 
железничком или водном саобраћају (потвр-
да, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, у ком периоду и са којом 
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стручном спремом је стечено радно искуство); 
• за радно место под бројем 2 - оригинал 
или оверена фотокопија доказа о завршеном 
приправничком стажу или најмање пет годи-
на радног стажа у државним органима (потвр-
да, 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 3 - оригинал 
или оверена фотокопија доказа о најмање 
пет година радног искуства у струци (потвр-
да, 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 - оригинал 
или оверена фотокопија доказа о најмање 
три године радног искуства у струци (потвр-
да, 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, разумљиве, 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 просторија-
ма Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, почев од 18.09.2017. 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 при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавног бележника, као и непотпуне, неблаго-
времене, недопуштене и неразумљиве пријаве, 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Канди-
дати који немају положен државни стручни 
испит примају се на рад под условом да положе 
државни стручни испит до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Сваки круг у селекцији 
кандидата биће елиминациони. 

Центар не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкурен-
ција се заснива на квалитету и отворена је за 
све који испуњавају прописане услове.

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

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао в.д. директор - в.д. главни истражи-
тељ Центра за истраживање удеса и озбиљних 
незгода.

Овај оглас објављује се на огласној табли Цен-
тра, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

КРАГУЈЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„САВА ИЛИЋ“
34300 Аранђеловац, Краља Петра I 2-а

Руководилац организационе 
јединице

УСЛОВИ: држављанство РС, општа здравствена 
способност за заснивање радног односа, одго-
варајућа стручна спрема: дипломирани прав-
ник, социјални радник, дипломирани социјални 
радник, психолог, педагог, андрагог и специјал-
ни педагог; једна година радног искуства и 
положен стручни испит. Уз пријаву, као доказе 
о испуњености услова треба поднети: уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, диплому о 
стеченом образовању и лекарско уверење о 
здравственој способности (не старије од шест 
месеци). Сви поднети докази морају бити у ори-
гиналу или фотокопије оверене од надлежног 
органа. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ

„МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ“
37230 Александровац, 10. август бб

тел. 037/3552-181

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих услова предвиђених 
законом испуњава и следеће: да је државља-
нин РС; да има високу или вишу стручну спре-
му; да поседује најмање 5 година радног иску-
ства; да поседује најмање 3 године радног 
искуства у култури; да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности. Приликом избора кандидата за директо-
ра УО ће посебно ценити следеће услове: план 
и програм рада и развоја Дома културе на пери-
од од 4 године; да кандидат познаје делатност, 
односно пословање којим се Дом културе бави; 
да поседује организаторске способности. Уз 
пријаву на конкурс доставити следеће доказе: 
план и програм рада и развоја Дома културе, 
биографију која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима, диплому (ори-
гинал или оверену копију), оверену копију рад-
не књижице, односно доказ о радном искуству, 
уверење основног и вишег суда да против лица 
није покренута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о држављанству 

РС, извод из матичне књиге рођених, оверену 
копију личне карте, доказ о општој здравстве-
ној способности - лекарско уверење. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Изборни поступак спровешће 
се увидом у податке из пријаве, увидом у доку-
мента достављена уз пријаву. Директора име-
нује оснивач - СО Александровац, на предлог 
УО. Неблаговремене, непотпуне и неразумљи-
ве пријаве, уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, УО неће разматрати. Пријаве слати 
или донети лично на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор 
директора Дома културе - не отварати“.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 18
тел. 015/471-190

Оглас објављен 26.07.2017. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

НИШ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНЕ СВРЉИГ
18360 Сврљиг, Хаџићева 10

тел. 018/821-038

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао 
високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године и одго-
варајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник и најмање 5 година 
радног искуства у струци. Кандидати треба да 
доставе и доказе о испуњености општих усло-
ва прописаних законом, и то: да су државља-
ни Републике Србије; да су пунолетни; да нису 
осуђивани за кривично дело које их чини непо-
добним за обављање функције директора. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком 
“Конкурс за именовање директора”.

НОВИ С А Д
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац, Народне револуције 7

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање (правник, еконо-
миста, психолог, педагог, андрагог, социолог, 
социјални радник); држављанство Републике 
Србије; пунолетно и пословно способно лице; 
најмање година радног искуства у струци; орга-
низационе способности; да се не води кривич-
ни поступак и да лице није осуђивано. Доста-
вити: копију или очитану личну карту; извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
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ци од дана објављивања конкурса); диплому 
о стручној спреми (и решење о признавању 
стране дипломе по потреби); исправе којима 
се доказује стечено радно искуство у струци 
као и у организовању рада и вођењу послова; 
CV - радну биографију; програм рада за време 
мандата. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или овереној фотокопији. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од објављивања конкурса, 
УО Центра, на горенаведену адресу. Неблаго-
времене и неразумљиве пријаве се неће узети 
у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Генерала Гамбете бб

Оглас објављен 26.07.2017. године, у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

Трговина и услуге

,,АМАН“ ДОО
11271 Сурчин, Виноградска 52А

тел. 062/889-3090
e-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Месар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. 

Хигијеничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа. 

ОСТАЛО: Лице за контакт је Силвана Кинкела.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ

11000 Београд - Стари град
Мајке Јевросиме 40
тел. 063/235-036

Адвокатски приправник - волонтер
по уговору о волонтирању, на одређено 

време до 2 године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, обра-
зовни профил дипломирани правник; знање 
рада на рачунару у MS Office пакету; пред-
ност радно искуство у суду или код адвоката. 
Пријаве и радне биографије слати на e-mail: 
nekretninecg@gmail.com. Рок трајања конкурса: 
30 дана.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АД ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

тел. 011/3643-610, 063/643-688
e-mail: zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs

Саветник за животно осигурање
на одређено време до 2 месеца, за рад 
на територији општине Велика Плана

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
обавља послове продаје животних осигурања 
и закључења понуда животног осигурања; ост-
варује основни ниво плана продаје дефинисан 
уговором о раду за конкретно радно место при-
ликом заснивања радног односа; комуницира 
са потенцијалним клијентима; заступа друштво 
са професионалним приступом у комуникацији 
и давању информација; доставља извештаје о 
обављеним продајним састанцима; преузима 
мере потребне за остваривање постављених 
планираних задатака; тимски учествује у раду 
и обављању задатка; обавља сличне послове и 
задатке који су у вези с пословима и задацима 
из описа радног места, по налогу надређеног.

ТЗР „КОД ДВА ЗГОДНА“
11000 Београд, Кнез Милетина 48

тел. 063/825-9415

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен степен стручне спре-
ме, 6 месеци радног искуства на наведеним 
пословима. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 063/825-9415. Рок за пријављивање 
је 30 дана од дана објављивања огласа.

КНЕЗ ПЕТРОЛ
Београд - Батајница, Царице Јелене 28

Фарбар
за рад у сервису

Механичар
рад на одржавању камиона марке 

„мерцедес“ и МАН

Бравар - заваривач
за рад у сервису

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати се могу јавити путем теле-
фона, на број 064/855-6239.

„МЕДИКУНИОН“ ДОО
Београд - Палилула, Љубе Дидића 19

тел. 011/208-3257

Менаџер продаје

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут, потребна возачка дозвола 
Б категорије, енглески језик виши ниво - кон-
верзацијски ниво. Потребно је да кандидат има 
минимум 5 година искуства у продаји и пре-
говарачке вештине. Пријаве слати на e-mail: 
medikunion@eunet.rs.

„SPARTA SECURITY“
ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН

Београд - Земун, Рабина Алкалаја 10
тел. 011/316-00-13

e-mail: office@spartasecurity.rs

Службеник обезбеђења
за рад у Зрењанину

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лица без 
занимања и стручне спреме (НК), III степен, IV 
степен; без обзира на радно искуство; пожељ-
но је поседовање лиценце или обуке за про-

тивпожарну заштиту. Рад у сменама. Трајање 
конкурса: 30 дана. Слање пријаве мејлом, 
јављање кандидата на телефон 011/316-00-13. 
Лице за контакт Дејан Младеновић.

СББ ДОО
Београд - Нови Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића 8а
e-mail: j.brankovic@sbb.co.rs

Tехничар за одржавање кабловске 
мреже

за рад у Зрењанину, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро-
техничар за рачунаре, електроничар за рачуна-
ре; III степен, КВ, монтер телекомуникационих 
мрежа; без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије. Теренски рад, рад у 
сменама, радно место са повећаним ризиком. 
Трајање конкурса: 30 дана. Јављање кандида-
та на број телефона: 069/812-90-95.

„TRANSCOM WORLDWIDE“ DOO
Београд, Макензијева 57

e-mail: serbia.careers@transcom.com

Агент за корисничку подршку
40 извршилаца (3 особе са 

инвалидитетом)

УСЛОВИ: административни техничар и остала 
занимања; IV, V, VI, VII степен стручне спреме, 
са познавањем немачког језика на средњем 
нивоу; без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе на 
и-мејл: serbia.careers@transcom.com. Лице за 
контакт: Саша Жерајић.

„ALUBOND EUROPE“ DOO
Банатски Карловац, Немањина 130

Alubond Europe DOO, члан Mulk Holdings из Ује-
дињених Арапских Емирата, највећи светски 
произвођач алуминијских композитних пане-
ла за вентилиране фасаде, због проширења 
пословних активности на европском тржишту у 
потрази је за мотивисаним и проактивним кан-
дидатима који су одговорни за следећу пози-
цију:

Директор продаје простора

Кандидати ће бити задужени за дефинисану 
регију у Европи која покрива и развија бизнис у 
неколико земаља.

Кључни задаци: идентификација и адресирање 
дистрибутера и потенцијалних клијената у 
дефинисаном европском региону, управљање 
и развој дистрибутивне мреже у региону, одго-
ворност и учешће у креирању и имплемента-
цији продајне стратегије у дефинисаном реги-
ону, одговорност за планирање и реализацију 
продајних активности и за постизање циљева, 
стално прати тренутне регионалне пројекте у 
смислу нових пословних могућности, монито-
ринг тржишта развоја, надзор деоничара. 

УСЛОВИ: Потребне квалификације и вештине: 
универзитетско образовање - пожељно еконо-
мија, архитектура или грађевинарство; мини-
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мум 2 године искуства у продаји b2b; одлич-
но познавање продајних техника и принципа, 
течан енглески, одлично руковање MS Office 
пакетом, возачка дозвола.

Профил кандидата: преговарачке и вештине 
презентације, способност за самосталан рад, 
оријентисаност на развој пословања са стра-
тешким приступом.

ОСТАЛО: Нудимо одличне услове рада у дина-
мичном и професионалном окружењу. Контакт: 
info@alubondeurope.com, тел. 013/652-852, 
Милена Банђур, администрација 062/880-9644.

„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 руског језика. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу да се 
јаве на наведене телефонe или да своје радне 
биографије доставе на и-мејл 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 кан-
дидат има положен стручни испит ППЗ и обу-
ку за руковање оружјем. Рад у сменама, ноћни 
рад. Трајање конкурса: до попуне радног мес-
та. Кандидати се могу јавити послодавцу путем 
телефона или послати радну биографију на 
наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена 
Ђорђевић.

„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; комуникативност и одговорност у 

раду; радно искуство није неопходно. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе на 
и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан 
Савић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци,

за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана 
послодавца, наплаћивање продате робе по 
важећим ценама уз издавање фискалног рачу-
на, вршење примопредаје касе и послова и 
предаје пазара на крају смене, љубазно и коре-
ктно понашање према купцима и колегама,  
поседовање уредне санитарне књижице

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису 
битни. Обезбеђен је смештај; рад је у сменама. 
Послодавац организује обуку за рад на каси. 
Потребна је прецизност и одговорност запос-
лених лица у раду са новцем; неопходно је да 
кандидати буду спремни на тимски рад, вред-
ни, одговорни, комуникативни, спремни да уче 
и напредују. Послодавац редовно исплаћује 
плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин 
(нето) - плус бонуси и награде. Трајање кон-
курса до попуне радног места. Кандидати треба 
да се јаве надлежном саветнику за запошља-
вање ради пријављивања за групни разговор 
са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци, за рад у 

Вршцу
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 
обезбеђивање инвентара и објекта од евен-
туалне штете, љубазно и коректно понашање 
према купцима и према колегама, уредно под-
вргавање санитарном прегледу и поседовање 
уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису 
битни. Обезбеђен је смештај; рад је у смена-
ма; ноћни рад. Послодавац организује обуку 
за дато радно место. Потребна је прецизност и 
одговорност у раду са новцем; неопходно је да 
кандидати буду спремни на тимски рад, вред-
ни, одговорни, комуникативни, спремни да уче 
и напредују. Послодавац редовно исплаћује 
плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин 
(нето) - плус бонуси и награде. Трајање кон-
курса до попуне радног места.

„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 тра-
женог 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.

ПРЖЕЊЕ ОРАХОПЛОДНИЦА И 
КИКИРИКИЈА

11000 Београд, Макензијева бб, локал 28
e-mail: grickochubura@gmail.com

Продавац грицкалица и здраве 
хране

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 5 
година радног искуства на наведеним посло-
вима. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: grickochubura@gmail.com.

“СТАТУС” ДОО СВРЉИГ
18360 Сврљиг, Васе Албанца 165а

Водич
за рад у винарији на подруму у Малчи

УСЛОВИ: струковни инжењер пољопривреде 
или дипломирани инжењер пољопривреде; 
познавање енглеског језика; возачка дозвола Б 
категорије. Рок за пријаву: 31.08.2017. године. 
Пријаве слати на адресу: podrummalca@gmail.
com, са назнаком “Конкурс за посао”.

„БЕМАС“ ДОО
21000 Нови Сад, Кружна 19

e-mail: belka.heljda@gmail.com
тел. 065/5529-373

Млинар
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV или III стручне спреме, пробни рад 
1 месец. Рад у сменама. Јављање кандидата на 
и-мејл и телефон. Рок за пријаву: до 15.09.2017.

ZTUR „INDEX VANESSA“
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 107

тел. 069/700-666

Израда домаћих пита и кифлица
на одређено 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I 
степен стручне спреме, рад у сменама, обез-
беђења исхрана. Јављање кандидата путем 
телефона. Рок за пријаву: до 15.09.2017.

SPARTA SECURITY DOO
11000 Београд - Земун, Рабија Алкалаја 10

тел. 066/888-1843

Службеник обезбеђења
на одређено време

4 извршиоца

Национална служба 
за запошљавање
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УСЛОВИ: III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме, 
рад у сменама, без обзира на радно искуство, 
пожељна лиценца за радника обезбеђења (није 
неопходно). Пријаве слати поштом или мејлом. 
Рок за пријаву на конкурс до 01.09.2017.

SPARTA SECURITY DOO
Београд - Земун, Рабина Алкалаја 10

тел. 066/888-1843

Службеник обезбеђења
објекат Железничка станица Мокра гора 

- Шарган - Витаси 
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил. Пожељно је да кандида-
ти имају завршен противпожарни курс. Особа 
за контакт: Дејан Младеновић, тел. 066/888-
1843.

СЗР „МИЛА“
11000 Београд, Војводе Степе 113

тел. 069/665-654

Женски фризер

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање, радно искуство 12 месе-
ци. Кандидати могу да се јаве на број телефо-
на: 069/665-654. Конкурс је отворен до попуне 
радног места.

Mедицина

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар општег 
смера

на одређено време, замена за време 
боловања, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа општег сме-
ра, VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад 
приликом заснивања радног односа.

Виши медицински техничар 
инструментар

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства до 12 

месеци

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер инстру-
ментар, VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Кандидат прилаже лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за рад приликом заснивања радног односа.

Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена за време 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Кандидат прилаже лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за рад приликом заснивања радног односа.

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства до 12 
месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Кандидат прилаже лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за рад приликом заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом и тачно наведеним рад-
ним местом за које конкуришу, извод из мати-
чне књиге рођених и матичне књиге венчаних 
(ако је извршена промена презимена), диплому 
о завршеној школи (за средњу стручну спрему - 
сведочанства за сва четири разреда), потврду о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице, уверење са евиденције Националне 
службе за запошљавање, лиценцу или решење 
о упису у комору (приложити фотокопије тра-
жених докумената). Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документацијом којом се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ 
Параћин или послати на горенаведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном или неодговарајућом докумен-
тацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника 

са дужег боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, положен стручни испит. 
Уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду посло-
давца о радном стажу, извод из матичне књи-
ге рођених, извод из матичне књиге венчаних, 
ако је кандидат променио презиме, уверење о 
држављанству, копију личне карте. Лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужни су да доставе кан-
дидати који буду примљени у радни однос. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у 
затвореним ковертама, на горенаведену адре-
су или доставити лично у Правну службу ОБ 
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве 
и непотпуна документација неће бити узети у 
разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

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

e-mail: dzvbanja@gmail.com

1) Доктор медицине
за рад у Служби хитне помоћи, на 

одређено време до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства

Опис посла: указује хитну медицинску помоћ у 
амбуланти, стану и на другим местима; врши 
оживљавање унесрећених (вештачко дисање, 
давање кисеоника, заустављање крварења, 
даје интракардијалне ињекције); води књи-
гу повреде и примопредаје; издаје потврде за 
приведеног на алкохолисаност на захтев одго-
варајућег органа (МУП-а и суда); обавља посло-
ве из своје специјалности; ради мање хируршке 
интервенције, блокаде и слично; обавља и дру-
ге послове из своје струке по налогу начелника 
службе и директора установе.

2) Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслих, на одређено време 
до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства

Опис посла: прегледа пацијенте у амбулан-
ти, у стану болесника и на другим местима; 
води медицинску и другу документацију (пише 
рецепте, упуте специјалистима, обраде за 
лекарску инвалидску комисију, лекарска уве-
рења, извештаје на захтев суда и МУП-а, прија-
ве и друге болести и слично); узима анамнес-
тичке податке од новопримљених пацијената; 
врши систематске прегледе, периодичне пре-
гледе и води евиденцију о истим; врши мале 
хируршке интервенције и обраду рада; у здрав-
ственој станици - здравственој амбуланти, 
организује и спроводи кућно лечење и кућну 
терапију на терену који гравитира тој ЗС - ЗА; 
обавља и друге послове у домену своје струке, 
а по налогу начелника и директора.

3) Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

Опис посла: самостално извођење физиотера-
пеутских послова по предлогу одговарајућег 
доктора у болничким и ванболничким услови-
ма; припрема термо, електро, механо, кинези 
и друге терапије; спровођење кинези реак-
цијских мерења ради оцене успешности тера-
пије; адаптирање, према потреби болесника, 
инвалидских колица и осталих ортопедских 
помагала; контрола извођења физиотерапе-
утских послова које обавља физиотерапеут-
ски техничар код болесника; води медицин-
ску и другу документацију; ради на стручном 
усавршавању; обавља и друге послове из своје 
струке и захтева радног места.

Услови за радна места 1 и 2: Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
мора да испуњава следеће услове за засни-
вање радног односа: да има завршен медицин-
ски факултет и положен стручни испит.

Услови за радно место 3: Поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, кандидат мора да 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

испуњава следеће услове за заснивање рад-
ног односа: да има завршену вишу медицинску 
школу - смер виши физиотерапеут и положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: ове-
рену копију дипломе о завршеној школи; ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту; лиценцу за рад или решење о упису у 
Лекарску комору Србије, односно Комору меди-
цинских сестара - техничара Србије; уверење о 
држављанству РС; уверење суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, односно 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

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

e-mail: dzvbanja@gmail.com 

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Опис посла: даје потребна обавештења 
пацијентима која се односе на рад Службе 
опште медицине; прима књижице од пацијена-
та уз приложену личну карту, проверава њену 
исправност и врши дистрибуцију пацијената 
по ординацијама; отвара картоне по регис-
тру, узима картоне из картотеке и враћа их; 
разноси здравствене књижице по ординација-
ма и уписује у протокол пацијенте пролазнике 
који немају здравствене картоне; попуњава 
све рецепте, дознаке, упуте, лекарска уве-
рења и осталу медицинску документацију; 
врши месечно достављање текуће евиденције 
и месечних збирних извештаја; врши напла-
ту услуга и одговара за печат; према потреби 
обавља послове терапије у Одељењу за ињек-
ције; задужује се и одговара за признанице; 
обавља и друге послове из своје струке по 
налогу начелника службе, директора и главне 
сестре- техничара службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове за заснивање радног односа: да 
има завршену медицинску школу општег смера 
и положен стручни испит.

3) Медицинска сестра педијатријског 
смера

на одређено време до повратка 
запослене са трудничког боловања, 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

Опис посла: прима пацијенте и припрема 
медицинску документацију; помаже доктору 
код прегледа и интервенција; води дневну и 
текућу евиденцију рада и прописану медицин-
ску документацију; припрема материјал и врши 
стерилизацију; изводи све медицинско-технич-

ке интервенције неопходне за рад амбуланте; 
води потребну медицинску и другу документа-
цију; учествује у подели парателарне терапије 
обавља и друге послове везане за захтеве рад-
ног места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове за заснивање радног односа: да 
има завршену медицинску школу педијатријс-
ког смера и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: овере-
ну копију дипломе о завршеној школи; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту; 
лиценцу за рад или решење о упису у Комору 
медицинских сестара - техничара Србије; уве-
рење о држављанству РС; уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
односно да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и да није покренута истрага. Рок за 
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу за физикалну медицину и 

рехабилитацију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицин-
ског смера, медицински техничар; положен 
стручни испит. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом кандидат треба да достави и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. 

Сервирка
за потребе немедицинског сектора

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угости-
тељског смера, положен приправнички испит 
и познавање српског и мађарског језика. Уз 
пријаву са кратком биографијом кандидат тре-
ба да достави оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила 
и оверену фотокопију уверења о положеном 
приправничком испиту.

Виши физиотерапеут
за потребе медицинског сектора 

Одељења за физикалну медицину и 
рехабилитацију

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме физиоте-
рапеутског смера, положен стручни испит. Уз 
пријаву са кратком биографијом кандидат тре-
ба да достави оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила 
и оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту.

Спремачица
у здравственој заштити, за потребе 

Одељења за управљање смештајним 
капацитетима

УСЛОВИ: завршена основна школа и позна-
вање српског и мађарског језика. Уз пријаву са 
кратком биографијом кандидат треба да доста-
ви оверену фотокопију дипломе - сведочанства 
о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу 
Одељењу за правне и опште послове, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _______________ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Напомена: дос-
тављање и пријем пријава се врше најкасније 
до 12.00 сати последњег дана истека рока за 
пријављивање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН“ ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом, да има VII/1 степен 
стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит, да поседује лицен-
цу за рад. Кандидати уз пријаву на оглас тре-
ба да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, решење о лиценци издато од 
Лекарске коморе Србије. Рок за подношење 
пријава са краћом биографијом и доказима о 
испуњености услова је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве доставити на адресу 
ДЗ, са назнаком: „За оглас - не отварати”, или 
директно у управу ДЗ, сваког радног дана од 
7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, меди-
цински факултет, положен стручни испит. Уз 
пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој шко-
ли са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице уко-
лико кандидат има радни стаж или потврду 
послодавца о радном стажу, извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венча-
них уколико је дошло до промене презимена, 
уверење о држављанству, копију личне карте. 
Лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужни су да 
доставе кандидати који буду примљени у радни 
однос. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати у затвореним ковертама на горенаведену 
адресу или доставити лично у правну службу. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна докумен-
тација неће бити узета у разматрање при избо-
ру кандидата.

www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у у ОЈ Специјалистичко-

консултативни прегледи, на одређено 
време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, 
положен стручни испит. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору. Ако кандидат поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне карак-
теристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве 
на оглас се достављају у затвореним коверта-
ма писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напо-
мену „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има и-мејл адресу, потребно је исту навес-
ти ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације обра-
тити се на број телефона: 026/240-725. 

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ - 
ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виши радиолошки техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спеме, виша меди-
цинска школа - радиолошки смер или висока 
струковна школа - радиолошки смер, струч-
ни испит, рад на рачунару (Ms Office пакет, 
Интернет). Кандидати подносе: оверену копију 
дипломе о завршеној траженој школи, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о издавању лиценце, краћу биогра-
фију са пропратним писмом. Пријаву достави-
ти на горенаведену адресу или лично Архиви 
установе, Јована Мариновића 4.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге 
хоспитализованих болесника

4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи 
смер; предвиђен пробни рад од три месеца; 
положен стручни испит за медицинску сестру 
- техничара; лиценца Коморе медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије. Канди-
дати подносе: пријаву са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за медицинску сестру - техничара, фото-
копију лиценце Коморе медицинских сестара и 

здравствених техничара Србије, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних, 
фотокопију личне карте. Пријаве са неопход-
ним прилозима подносе се на наведену адре-
су Института, са назнаком „Пријава на оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. На разговор ће бити 
позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

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

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, однос-
но на спровођењу скрининг програма у скла-
ду с посебним програмима донетим у складу 
са прописима и планом рада службе, врши 
дијагностику и благовремено лечење пације-
ната, указује хитну медицинску помоћ, упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену устано-
ву према медицинским индикацијама, односно 
код лекара специјалисте и усклађује мишљења 
и предлоге за наставак лечења пацијента, про-
писује лекове и медицинска средства, спрово-
ди здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру пропи-
саног скрининга, ране дијагностике поремећаја, 
упућује на специјалистичко-консултативни 
преглед; прописивање препоручене терапије и 
упућивање на виши ниво здравствене заштите; 
у поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво; на основу мишљења 
доктора медицине специјалисте одговарајуће 
гране медицине упућује пацијента на терцијар-
ни ниво, води потпуну медицинску докумен-
тацију о здравственом стању пацијента; фак-
турише здравствене услуге које пружа, даје 
оцену радне способности и упућује на лекарску 
и инвалидску комисију, ради у комсијама и на 
посебним програмима; издаје стручно миш-
љење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева 
болести и повреда; у стручном раду је самоста-
лан и одговоран за координаторни рад у својој 
јединици, прати и предлаже измене у проце-
дуралном раду у оквиру акредитацијских стан-
дарда, обавља и друге послове из делокруга 
своје струке по налогу непосредног руководио-
ца и начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, VII/1 степен стручне спре-
ме, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима.

Виша поливалентна патронажна 
сестра

пробни рад

Опис послова: координира здравствено-вас-
питни рад здравствених и других радника на 
свом микрореону, обавља патронажну полива-
лентну службу на подручју одређеног микроре-
она, амбуланте или здравствене станице, води 
дневник посета и осталу документацију, кон-
тактира и сарађује са ординирајућим лекаром 
и другим здравственим организацијама завис-
но од конкретног случаја, сарађује са месним 
заједницама, хуманитарним организацијама, 
установама социјалне заштите, социјалним 
радницима, Центром за кућну негу, организа-
цијама удружења бораца, заводом за геронто-
логију и др., прибавља резултате на бази којих 
се предузимају потребне мере у спречавању 
ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, контактира 
и сарађује са ординирајућим лекаром и дру-
гим здравственим организацијама зависно од 
конкретног случаја, обавља посете трудници, 
бабињари и новорођенчету, одојчету, малом 
и предшколском детету, као и лицу старијем 
од 65 година, али и посете по налогу изабра-
ног лекара, обавља патронажне посете оболе-
лом од малигних обољења, психоза, шећерне 
болести, ендемског нефритиса, прогресивних 
неуромишићних обољења и осталим попула-
ционим групама по налогу изабраног лекара, 
учествује у сагледавању потребе организова-
ног кућног лечења, фактурише здравствене 
услуге које пружа, ради и друге послове из 
домена своје струке по налогу одговорне сес-
тре службе и главне сестре ДЗ којима одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска шко-
ла, положен стручни испит, VI степен стручне 
спреме, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима.

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

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
- општи смер, положен стручни испит, IV степен 
стручне спреме; важећа лиценца за обављање 
послова из своје струке; познавање рада на 
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рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Кандидати подносе следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних, уверење о држављанству, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој стручној спре-
ми, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или решење 
о упису у комору, фотокопију личне карте. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу или Архиви ДЗ, III спрат, соба 
бр. 15. Пријаве поднете након означеног рока 
и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање. Како достављену документацију 
подносилаца молби на објављене конкурсе не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити ове-
рена. Одлука о избору кандидата на расписани 
конкурс биће објављена на сајту ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ“
34210 Рача, Виноградарска бб

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
економски факултет, смер рачуноводство и 
финансије; приправнички стаж, једна година 
радног искуства на пословима администрације 
у здравственој установи; познавање рада на 
рачунару. Кандидати уз пријаву на оглас дос-
тављају: фотокопију дипломе о завршеном 
економском факултету, фотокопију личне кар-
те, потврду о радном искуству. Рок за пријаву је 
8 дана. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, за рад у 
Одсеку за хемодијализу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер; 
положен стручни испит. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору. Ако кандидат поседује радно 
искуство потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, писарници ОБ „Свети Лука” или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напо-
мену „Пријава на оглас”, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има и-мејл адресу, потребно је исту назначи-
ти ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације обра-
тити се на телефон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„1. ОКТОБАР“

26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Фармацеут - медицински 
биохемичар

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, 
смер биохемија, VII степен стручне спреме. 
Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном приложити оверену фото-
копију дипломе и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Изабрани кан-
дидат биће у обавези да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Оглас”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ - 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Доктор медицине
на одређено време до 4 месеца, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, лиценца за рад у струци 
или решење о упису у Лекарску комору. Као 
доказе о испуњености ових услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик 
Лекарске коморе. 

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време од 4 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит, лиценца 
за рад у струци или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених тех-
ничара. Као доказе о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи 
- општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце за рад у струци или оверену фото-
копију решења о упису у именик Коморе. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Пријаве које прис-
тигну по истеку овог рока сматраће се небла-
говременим и неће бити разматране. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама, 
путем поште на горнаведену адресу, уз напо-

мену „Пријава на оглас ____________ (уписати 
тачан назив радног места за које се конкури-
ше)“ или лично у просторијама болнице.

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

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (послодавац 
је заинтересован и за ангажовање приправни-
ка, 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 Живко-
вић Ћурчин.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-37

Спремачица у здравству
у Сервису за одржавање хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа.

Шивачица
у Сервису вешераја

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа, курс из шивења.

Пеглер веша
у Сервису вешераја

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа, интерна квалификација.

Сервирка
у Сервису исхране

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа, интерна квалификација.

Помоћни радник
у Сервису техничког одржавања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа.

Оператер на аутоклаву
за третман инфективног медицинског 

отпада, у Сервису за третман 
инфективног медицинског отпада

УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме, 
средња стручна спрема или осмогодишња шко-
ла, одличан или врло добар успех.

ОСТАЛО: Предност ће имати кандидати који 
имају радно искуство у здравственим установа-
ма терцијарног ниво дечје здравствене зашти-
те. Пријаве и доказе о испуњености услова кан-
дидати могу предати лично у Архиви Института 
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или путем поште на наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос на неодређено време 
пре склапања уговора о раду доставља овере-
не фотокопије: дипломе, сведочанстава за сва-
ку годину школовања, одјаве на претходно оси-
гурање (МА образац), фотокопију личне карте 
и радну књижицу, уколико је поседује (због 
израчунавања стажа и минулог рада) или М4 
листинг из РФ ПИО, картицу здравственог оси-
гурања и здравствено уверење.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”

34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Возач
у пројекту Кућно лечење, палијативно 

збрињавање и хитна медицинска помоћ, 
на одређено време до 31.12.2017. 

Опис послова: управља санитетским возилом 
и одговоран је за његову правилну и рацио-
налну употребу, стара се о благовременом 
снабдевању погонског горива и мазива, врши 
одржавање хигијене возила и опреме у возилу, 
врши преглед возила на почетку смене и упи-
сује у свеску примопредаје своја запажања и 
примедбе, у грејној сезони врши ложење котла 
у одсуству домара, води сервисну књижицу и 
путне налоге, врши превоз болесника и меди-
цинског особља, врши фактурисање превоза у 
“Е” картону, поступа у складу са Правилником 
о безбедности у јавном саобраћају, по налогу 
главне сестре врши доставу пошиљака везаних 
за обављање делатности ДЗ.

УСЛОВИ: завршена средња школа, III сте-
пен стручне спреме, положен возачки испит Б 
категорије, посебна здравствена способност за 
безбедан рад на пословима возача. Као дока-
зе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на оглас са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију возачке дозволе. 
Пре закључења уговора о раду изабрани кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење 
надлежне здравствене установе да испуњава 
услове за безбедан рад на пословима возача. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве 
се подносе лично или поштом на горенаведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

тел. 036/736-127

Доктор медицине
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту одраслих са кућним лечењем и 
хитну медицинску помоћ

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет и положен стручни испит 
за звање доктора медицине. Уз пријаву доста-
вити: фотокопију дипломе, фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству на пословима пружања здравс-
твене заштите након положеног стручног испи-
та, кратку биографију. Оглас је отворен 8 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Директор Службе за економско-
финансијске послове

на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економ-
ског смера; радно искуство 5 година на финан-
сијско-економским пословима. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, потврду о 
радном искуству, биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

„POSEIDON RESEARCH BALKANS” DOO
21000 Нови Сад, Лазе Костића 3

e-mail: jobs@poseidoncro.com

Сарадник за пословни развој
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер менаџмента или дипломира-
ни фармацеут, пробни рад 3 месеца, основна 
информатичка обука, енглески језик - средњи 
ниво, теренски рад, рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз.

Монитор у клиничким испитивањима
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут, биолог/мастер биолог, 
хемичар/мастер хемичар или доктор медицине; 
пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: основна информатичка обука; 
енглески језик - средњи ниво; теренски рад; 
рад ван просторија послодавца; обезбеђен 
превоз и исхрана. Јављање кандидата на 
e-mail: jobs@poseidoncro.com. Рок за пријаву до 
20.09.2017.

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА
“ЧУРУГ”

21238 Чуруг, Краља Петра Првог 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике 
Србије; да је стекло високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, односно, 
стручни назив утврђен у области правних, пси-
холошких, педагошких и андрагошких наука, 
специјалне едукације и рехабилитације, социо-
лошких, политичких, економских или медицин-
ских наука; најмање пет година радног иску-
ства у струци. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
доказ о стручној спреми - оверена фотоко-

пија дипломе; доказ о радном искуству у стру-
ци - оверену копију радне књижице и потвр-
ду од једног или више послодаваца да је био 
у радном односу и распоређен на послове за 
које се захтева стручна спрема која је у ставу 
2 наведена као услов за именовање директо-
ра установе; доказ да је радио послове у наве-
деној стручној спреми у трајању од најмање 5 
година укупно; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак 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 службене дужности, као и 
против уставног уређења и безбедности Репу-
блике Србије - уверење суда (не старије од 6 
месеци); доказ да кандидат није правноснажно 
осуђиван за кривично дело из групе кривич-
них дела против живота и тела, против слобо-
де и права човека и грађанина, против права 
по основу рада, против части и угледа, против 
полне слободе, против брака и породице, про-
тив службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије - уве-
рење МУП-а Србије према подацима казнене 
евиденције (не старије од 6 месеци); потврду 
надлежног органа да кандидату није изречена 
правноснажна мера забране вршења позива, 
делатности и дужности - уверење привредног 
суда (не старије од 6 месеци), кратку биогра-
фију, програм рада за мандатни период на који 
се врши избор. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће се узимати у разма-
трање. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Доктор медицине
5 извршилаца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и 
упућује их на помоћне дијагностичке прегле-
де, поставља рану или дефинитивну дијагно-
зу, одређује одговарајућу терапију, упућује 
пацијенте на консултативно-специјалистичке 
прегледе, на стационарно лечење или реха-
билитацију, врши оцену здравственог стања и 
радне способности, упућује пацијенте на лекар-
ску комисију, издаје лекарско уверење, обавља 
мале хируршке и остале интервенције, обавља 
кућне посете, врши утврђивање смрти (мртво-
зорство), по потреби вози службени аутомобил, 
води прописане евиденције, обавља и друге 
послове у оквиру своје струке.

УСЛОВИ: медицински факултет, доктор меди-
цине, VII/1 степен; положен стручни испит. 
Избор између пријављених кандидата врши 
се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, уверење о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу). Кандида-
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ти могу бити позвани ради пружања додатних 
података који могу бити потребни за одлуку 
о пријему (радно искуство у струци, просеч-
на оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском 
здравственом картону, итд). 

Специјалиста интерне медицине

Опис послова: врши претходне, периодичне, 
контролне и систематске интернистичке пре-
гледе, врши обраду ЕКГ снимка и даје своје 
мишљење, обавља консултативне прегледе, 
учествује у тимском раду, врши саветовање 
хроничара, спроводи лечење пацијената, врши 
обраду пацијената за лекарску или инвалидску 
комисију и упућује на стационарно лечење, 
пружа стручно-методолошку помоћ докторима 
медицине, обавља и друге послове у оквиру 
своје струке.

УСЛОВИ: медицински факултет и специјали-
зација из интерне медицине, специјалиста 
интерне медицине, VII/2 степен стручне спре-
ме. Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације 
из које се цени испуњеност услова. Кандидати 
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство 
у струци, просечна оцена током школовања, 
дужина трајања школовања, познавање рада у 
електронском здравственом картону, итд). 

Специјалиста радиолог

Опис послова: узима специфичне анамнестич-
ке податке за потребе радиолошке дијагности-
ке, врши просветљавање, контрасна снимања 
и ултрасонографске прегледе и снимања, даје 
стручни налаз и мишљење, ординира допун-
ске радиолошке прегледе, учествује у тимском 
раду и изради експертиза, обавља и друге 
послове из своје струке.

УСЛОВИ: медицински факултет и специјали-
зација из радиологије, специјалиста радио-
лог, посебна здравствена способност за рад са 
изворима јонизирајућих зрачења, VII/2 степен 
стручне спреме. Избор између пријављених 
кандидата врши се на основу приложене доку-
ментације из које се цени испуњеност усло-
ва. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о посебној 
здравственој способности за рад са изворима 
јонизирајућих зрачења, фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу).

Медицинска сестра - техничар у 
ординацији

6 извршилаца

Опис послова: прима пацијенте, отвара и 
издаје картоне, врши тријажу пацијената, при-
према пацијенте за преглед и по потреби аси-
стира лекару код одређених прегледа и интер-
венција, врши вакцинацију и даје ординирану 
терапију, ради на апаратима који су уведени 
у радни процес, врши стерилизацију и при-
прему материјала, инструмената и апарата за 
рад, води прописане евиденције, попуњава 
картоне, рецепте и остале обрасце, даје на 
фактурисање извршене услуге и потрошене 
ампулиране лекове, наплаћује услуге и пре-
даје прикуљени новац, у ординацијама на селу 
обавља кућну терапију и здравствену негу, по 
потреби вози службени аутомобил, обавља 
и друге стручно-административне послове за 
потребе ординације.

УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сес-
тра - техничар, IV степен стручне спреме; поло-
жен стручни испит. Избор између пријављених 
кандидата врши се на основу приложене доку-
ментације из које се цени испуњеност усло-
ва. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство 
у струци, просечна оцена током школовања, 
познавање рада у електронском здравственом 
картону, итд).

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место _______________ (навес-
ти радно место за које се конкурише)”. Ако 
последњи дан рока пада у нерадни дан (субота 
и недеља) или на дан државног празника, рок 
за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне. Пријаве које буду примље-
не после истека дана наведеног у овом огласу 
сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком дату-
ма када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Виши радиолошки техничар
на Одељењу за радиолошку 

дијагностику, у Служби за дијагностику 
и заједничке медицинске послове, на 

одређено време до повратка запослене 
са боловања дужег од 30 дана, пробни 

рад од 3 месеца

Опис посла: асистира лекару и врши меди-
цинско-техничке процедуре по налогу лекара; 
припрема апаратуру и материјал потребан за 
снимање; даје упутства пацијенту о припре-
ми за снимање и о понашању приликом сни-
мања; поставља пацијента у положај пожељан 
за снимање; снима пацијента, развија филм 
и процењује квалитете снимка; примењује 
одговарајуће мере заштите пацијента, зашти-
те особља и простора и прати нежељена дејс-
тава зрачења; спроводи активности стручног 
усавршавања у области радиолошке технике; 
учествује у практичном оспособљавању при-
правника и млађих кадрова; води прописа-
не евиденције и документацију; одговара за 
средства којима рукује, за уредност, тачност и 
за квалитет послова из делокруга свога рада; 
ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу главног техничара и надлежног лека-
ра; послове обавља у оквиру сменског рада, 
а по потреби у дежурству и приправности; за 
свој рад одговоран је главном РТГ техничару и 
начелнику одељења.

УСЛОВИ: основне студије у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
или струковне студије првог степена (основне 
струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лицен-
ца за рад. Доставити: диплому о завршеним 
основним или струковним студијама првог сте-
пена (наведено у посебним условима), уверење 
о положеном стручном испиту, доказ о здрав-
ственој способности за рад у радиологији, доказ 
о познавању рада на рачунару (MS Office), 
дозволу за рад - лиценцу 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); кратку биографију (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл 
адресом.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије Службе 

за интензивну негу и терапију и 
неонатологију Стационара Клинике за 
педијатрију, до повратка запослене са 

породиљског одсуства, пробни рад до 3 
месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за интензивну негу и 

терапију Службе за интензивну негу и 
терапију и неонатологију Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 

време до повратка запосленог са 
боловања дужег од 30 дана

Посао се не чека,
посао се тражи
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Опис посла: спроводи негу болесника; брине 
се о пријему, нези и отпусту болесника; даје 
терапију и прати болесника на дијагностичке 
претраге; узима и шаље материјал на лабора-
торијске анализе; ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководио-
ца; учествује у сменском раду; за свој рад одго-
ворна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри клинике и института.

УСЛОВИ: да поседује средњу стручну спрему 
IV степен, завршену средњу медицинску шко-
лу, смер педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра техничар; положен стручни 
испит; лиценца за рад. Доставити: диплому о 
завршеној средњој медицинској школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе, уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (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, уго-
вора о раду, потврда послодавца); кратку био-
графију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, кон-
такт телефоном, и-мејл адресом.

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. Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове 
које ће обављати и фотокопију личне карте. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу Института, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем _______________ 
(навести тачан назив радног места за које се 
конкурише)“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ 

НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време по основу замене 

привремено одсутног радника, пробни 
рад 3 месеца 

УСЛОВИ: виша или средња медицинска шко-
ла, општи или педијатријски смер, положен 
стручни испит, лиценца за рад. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
оверене фотокопије: дипломе о завршеној шко-
ли, извода из матичне књиге рођених, уверења 
о држављанству, потврда да се против лица не 
води судски поступак и уверење о положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Специјал-
на болница за церебралну парализу и развојну 

неурологију, Београд, Сокобањска 17а (Правна 
служба). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови“.

Индустрија и грађевинарство

„STANDARD INVEST GROUP“ DOO
11000 Београд, Сазонова 106

e-mail: snezana@sigdoo.rs

Машински инжењер, смер 
термотехника

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, 12 месеци радног искуства, 
пожељне лиценце, возачка дозвола Б кате-
горије, обука за AutoCAD (све верзије и сви 
нивои), основна информатичка обука, енглески 
језик - средњи ниво. Kандидати треба да 
пошаљу CV на наведену и-мејл адресу.

РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА
11000 Београд, Господара Вучића 57

тел. 064/0094-108, 011/6422-877
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Грађевински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Зидар
на одређено време

Тесар
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без 
обзира на занимање.

Помоћни грађевински радник
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. 

ОСТАЛО: Kандидати треба да се јаве на наве-
дене бројеве телефона или да пошаљу радну 
биографију на и-мејл адресу. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања огласа.

ТРГР „ТЕЛМОНТ 032” 
Чачак, Адама Илића бб

Љубић
тел. 060/529-5805

e-mail: miljko.andjelic@gmail.com 

Помоћник монтера
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме елек-
троструке, монтер електроструке или телеко-
муникација. Теренски рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец. Лице 
за контакт: Миљко Анђелић. Трајање конкурса: 
до 15.09.2017.

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛВОД“ ДОО
34000 Крагујевац, Београдска 67

e-mail: rajaplasic@elvod.net

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - електро-
техничке, машинске, правне или економске 
струке; три године радног искуства; менаџер-
ске, организационе и лидерске способности; 
аналитичке вештине и знање једног страног 
језика. Радне биографије доставити на e-mail: 
rajaplasic@elvod.net. Рок за подношење пријава 
је 14.09.2017. године.

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 лицен-
цом овлашћеног интерног ревизора, 5 година 
радног искуства у привреди. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу да се јаве путем 
телефона, лице за контакт Александар Галић.

„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; обу-
ка за Autocad. Током рада на терену обезбеђен 
превоз и исхрана. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати се могу јавити посло-
давцу путем телефона или послати радну био-
графију путем и-мејла. Лице за контакт Љиља-
на Кнежевић.

Национална служба
за запошљавањеПрви утисак је најважнији

будите испред свих
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

ни 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.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Наука и образовање

„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, електроин-
сталатер; без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије. Теренски рад. 

Електромонтер
место рада Уб, Ваљево, на одређено 

време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електро-
монтер-инсталатер, без обзира на радно иску-
ство; возачка дозвола Б категорије. Теренски 
рад, обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати се могу јавити послодавцу 
путем и-мејла или телефона, лице за контакт 
Јелена Матић.

„КАПА ПРОЈЕКТ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 23/1

Пројектовање - исцртавање 
радионичких машинских цртежа

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани машински инжењер, дипломирани грађе-
вински инжењер, дипломирани инжењер архи-
тектуре, обука за AutoCAD и DWG. Телефони за 
контакт: 018/523-088 и 259-200.

РАДЊА „РЕДУКТОРИ 2013“
18000 Ниш, Византијски булевар 102/2

Металостругар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: 
металостругар, радно искуство најмање 5 годи-
на. Рок за пријаву: 30 дана. Телефон за кон-
такт: 065/8480-538.

„РАТКО МИТРОВИЋ“ - НИСКОГРАДЊА 
ДОО

11070 Нови Београд, Савски насип 1-3
e-mail: jovana.ivkovic@ratkomitrovic.rs

тел. 064/8498-686

Магационер градилишта
за рад у Новом Саду, на одређено време 

12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, рад-
но искуство 6 месеци, возачка дозвола Б кате-
горије. Јављање кандидата на и-мејл и теле-
фон. Рок за пријаву: до 13.09.2017.

„ПАНС“ ДОО
21000 Нови Сад, Достојевског 14

тел. 021/4790-224

Електроинсталатер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електро-
инсталатер; радно искуство 12 месеци, возачка 
дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука, енглески почетни ниво. Рад ван просто-
рија послодавца, обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата путем телефона. Рок за пријаву: до 
28.08.2017.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
пробни рад од 6 месеци

20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III или IV степен стручне 
спреме, без обзира на занимање, ради се у сме-
нама укључујући и ноћни рад, рад се обавља у 
стајаћем положају, трака је покретна, монтажа 
производа обавља се на основу упутстава, кан-
дидати не смеју бити далтонисти, предвиђено 
је психолошко тестирање кандидата, а превоз 
је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне рад-
них места. Конкурсна документација се дос-
тавља на горенаведену адресу.

Оператер производње
пробни рад од 6 месеци

20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III или IV степен стручне 
спреме, без обзира на занимање, ради се у сме-
нама укључујући и ноћни рад, рад се обавља у 
стајаћем положају, трака је покретна, монтажа 
производа обавља се на основу упутстава, кан-
дидати не смеју бити далтонисти, предвиђено 
је психолошко тестирање кандидата, а превоз 
је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне рад-
них места. Конкурсна документација се дос-
тавља на адресу.

 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 исхра-
на, дужина радног времена 45 сати недељ-
но. 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 био-

графије 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; поседовање возач-
ке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван 
просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се јаве послода-
вцу путем телефона, особа за контакт Владета 
Радосављевић или да доставе радне биогра-
фије путем и-мејла.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих Први утисак је најважнији
будите испред свих
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Наука и образовање

БЕОГРА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ЈАРЕ И МАРЕ“

11080 Земун, Косте Алковића 22

Оглас објављен 07.06.2017. године у публика-
цији „Послови“ исправља се за радно место: 
медицинска сестра - васпитач, тако што се у 
делу услова за наведено радно место додаје: 
Потребно је да кандидати имају радно искуство 
минимум 6 месеци, да познају енглески језик и 
рад на рачунару минимум на основном нивоу. 
Кандидати своје пријаве за могу послати путем 
и-мејла: office@jareimare.rs. Контакт особа је 
Јована Лукић. Оглас важи 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Регионална географија

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Просторно планирање

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Физичка географија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
став 7 и став 9 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) 
и чл. 104 и 109 Статута Географског факулте-
та. Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми) подносе се 
факултету на наведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
11000 Београд, Војводе Бране 18а

тел. 011/3087-264, 2404-533

Оглас објављен 19.07.2017. године, у публика-
цији „Послови“ број 734, стр. 35, поништава се 
за радно место: наставник разредне наставе, 
на одређено време преко 60 дана, ради замене 
одсутне запослене. 

ППУ „ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 68
тел. 065/2632-002, 062/474-104

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра васпитачког или педијатријског сме-
ра.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 60 месеци

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧУКАРИЦА“

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог дуже од 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, 
одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије и основне 
академске студије) у трајању од три године; 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са законом; занимање: дипломирани васпитач 
у предшколској установи - мастер, васпитач у 
предшколској установи, струковни васпитач, 
специјалиста струковни васпитач и васпитач; 
обавеза полагања испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог дуже од 60дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, 
медицинска школа, смер: медицинска сестра - 
васпитач; више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије) на којима 
је кандидат оспособљен за рад са децом јасле-
ног узраста - васпитач, васпитач оспособљен за 
рад са децом јасленог узраста; обавеза пола-
гања испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Документација коју је потребно 
доставити: молба на оглас, оверена фотоко-
пија дипломе и оверена фотокопија додатка 
дипломе, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, држављанство, извод из казнене еви-
денције.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 2522-718

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање пропи-
сано Законом о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи и Правил-
ником о организацији рада и систематизацији 
радних места у школи; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученици-
ма; 3) да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) да је државља-
нин Републике Србије. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана 
од објављивања конкурса, рачунајући и дан 
објављивања конкурса. Испуњеност услова из 
тачке 2 доказује се приликом пријема у радни 
однос, а испуњеност услова из тачке 3 шко-
ла прибавља службеним путем. Кандидати су 
дужни да школи уз пријаву на конкурс доста-
ве: писану биографију, оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије и 
извод из матичне књиге рођених или венчаних. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

Доцент, односно ванредни професор 
за ужу научну област Теорија и 
методологија социјалног рада

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да има VIII степен 
стручне спреме, односно докторат наука из 
уже научне области/научне области за коју се 
бира, као и да испуњава услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15 и 87/16) и Статутом 
Универзитета у Београду и Факултета поли-
тичких наука за избор у звање доцента и Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
са изменама и допунама. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверен препис дипломе 
свих нивоа студија, очитану/копију личне карте 
кандидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу са 
напред наведеним актима. За кандидате који 
поднесу благовремене и потпуне пријаве и 
који испуњавају услове конкурса организоваће 
се приступно предавање у складу са Одлуком 
о извођењу приступног предавања на Уни-
везитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 195 од 22.09.2016. године). 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
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услова доставити на адресу Факултета, 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.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године, односно до 
31.08.2018. године

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године, односно до 
31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) да имају 
одговарајуће образовање: IV степен стручне 
спреме, завршен програм обуке за педагош-
ког асистента, односно андрагошког асистента; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају ромски језик (у 
складу са чланом 121 став 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања). Докази 
о испуњености услова из тачака 1 и 4 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе (у оригинал или оверене копије, не ста-
рије од шест месеци): доказ о стручној спреми; 
доказ да кандидат има завршену обуку за педа-
гошког асистента, односно андрагошког асис-
тента (педагошки асистент: сертификат издат 
од стране министарства надлежног за послове 
образовања; андрагошки асистент: интегрални 
програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих); 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених; 
очитану личну карту (или фотокопију). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а кандидати у пријави треба да наведу 
број телефона. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место __________“ или донети лично код 
секретара школе.

Посао се не чека, посао се тражи
Први утисак је најважнији

будите испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 27 23.08.2017. | Број 739 |   

Наука и образовање

ЧАЧАК
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„РАДОСТ“
32000 Чачак, Надежде Петровић 8

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора установе може да буде 
изабрано лице - васпитач, стручни сарадник, 
које има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005; дозволу за рад, лиценцу 
за васпитача или стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе; нај-
мање пет година у установи након стеченог 
одговарајућег образовања као и да испуњава 
друге услове одређене у члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
За директора установе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), на студијама у трајању од 
три године или више образовање за васпи-
таче, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања, као и да испуња-
ва друге услове одређене у члану 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију лиценце за 
васпитача или стручног сарадника, потврду 
о радном искуству, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење да има психичку 
и физичку и здравствену способност за рад са 
децом (проверу психофизичких способности за 
рад са децом врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака). Уверење из казнене евиденције 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања установа 
прибавља по службеној дужности, пре доно-
шења одлуке о избору директора. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаву са потребном документацијом достави-
ти у два примерка, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адре-
су, са назнаком “Пријава за избор директора - 
не отварати”.

ЈАГОДИНА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Професор/наставник разредне 
наставе

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајуће образовање сходно одредбама чл. 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, образовање стечено на студијама дру-
гог степена у складу са Законом о високом 
образовању почев од 10.09.2015. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да канди-
дат није осуђиван правноснажном судском 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља 
установа); држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); да зна језик на коме 
се остварује образовни-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказује се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 
и тачке 4 овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
обавезни да приложе: доказ о држављанству 
Републике Србије (не старији од 6 месеци), 
уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (уверење или потврду) издат од 
стране високошколске установе, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, при чему се сматра да наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио испит за лицен-
цу, има образовање из наведених дисципли-
на; доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад), 
радну биографију (осим за лица који први пут 
заснивају радни однос). Одлуку о избору кан-
дидата директор доноси у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или путем поште на 
горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на телефон 035/245-503.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

тел. 035/401-120

Оглас објављен у публикацији „Послови“, бр. 
738 од 16.08.2017. године поништава се за рад-
на места:
- сарадник за избор у звање наставника вешти-
на за ужу научну област Здравствена нега, на 
одређено време од 3 године са подељеним 
радним временом
- сарадник за избор у звање наставника вешти-
на за ужу научну област Јавно здравље, на 
одређено време од 3 године.

У осталом делу оглас је непромењен.
КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

ГРОШНИЦА
34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146

тел. 034/329-750, 034//313-622

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове из члана 8 став 2, члана 
59 став 5 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника 
о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 108/2015), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога; положен 
испит за директора установе (с обзиром да про-
грам обуке за директора школе и правилник о 
полагању испита за директора школе нису 
донети, изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директо-
ра); да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
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високом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да 
има најмање пет година рада у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверен пре-
пис, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверен препис, 
не старији од 6 месеци); уверење да против 
лица није покренута истрага нити је подигну-
та оптужница код надлежног суда (не старије 
од 6 месеци); радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата и доказе о организацио-
ним способностима; доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
том језику). Доказ о неосуђиваности и доказ 
о непостојању дискриминаторног понашања 
од стране кандидата за директора прибавља 
школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора о раду. Кандидат изабран 
за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да у року и под услови-
ма прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања или другим актом 
који пропише министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја положи испит за директора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона 034/313-
622. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва слати на горенаведену адресу, у затвореним 
ковертама, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе“, поштом или предати непосредно 
секретару школе. Одлука о избору кандидата 
биће донета по спроведеној процедури, у скла-
ду са законом и Статутом школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе, односно уверење да 
поседују одговарајуће образовање, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља установа по службеној дуж-
ности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности - лекарско уверење, изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 

од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу или 
предати лично у школи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 034/6841-402.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ” 
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, са 35% 

радног времена, за рад у матичној школи 
и издвојеном одељењу у Шумарицама

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове 
за запослење предвиђене чланом 24 Закона о 
раду (“Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), односно да испуњава услове из 
члана 120 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13); да има 
одговарајући степен стручне спреме у наведе-
ном занимању у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 
120 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Просветни 
гласник”, број 11/12 и 15/13); кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да зна језик на 
коме се изводи настава; да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се пре закључивања 
уговора о раду, а проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање); да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (ово уверење прибавља установа).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да достави следећу документацију: 
кратак преглед радне биографије; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеном факултету (овера не старија од 
шест месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци). Пријаве слати на аресу 
школе, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/323-399, 034/302-160

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/18.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
ромског језика, савладан програм.

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
продуженом боравку - вођење бриге о 

деци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања, а према Правилнику о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Просветни гласник”, 11/12 
и 15/13).

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о завршеној обуци за педагошког 
асистента (само за радно место педагошког 
асистента), радну биографију. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве слати на адресу 
школе. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе на тел. 034/302-160.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/515-0024

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Пословна економија и управљање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука посло-
вног управљања.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - 
менаџмент у образовању.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене чланом 64 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број 
II-01-360 од 28.04.2017), Статутом Факултета 
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, број 630 од 13.04.2017), 
Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 
9.01.2017), Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, Универзитета у 
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Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. 
IV-06-62/6 од 17.01.2017), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављеног кандида-
та, као и опште услове за заснивање радног 
односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом образо-
вању, списак објављених стручних и научних 
радова, доказе о испуњавању општих преду-
слова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 124е Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Све доказе је потребно доставити у ориги-
налу или овереној копији. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати за избор наставника су дужни да доста-
ве и у електронској форми, на компакт диску 
- CD, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, Универзитета у 
Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. 
IV-06-62/6 од 17.01.2017. (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“

37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Наставник енглеског језика
у настави од првог до четвртог разреда 

у матичној школи и издвојеним 
одељењима, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно 
стручна спрема према чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015, и 62/2016 - УС) 
и према чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013); да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење да кандидат 
није кажњаван прибавља школа службено. 
Пријаву са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
15314 Крупањ, Мачков камен 5

тел. 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Васпитач
са 75% радног времена, у припремној 

предшколској групи (4 сата), у 
издвојеном одељењу у Белој Цркви, на 
одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог или првог степена за образовање васпита-
ча, у складу са Законом о високом образовању 
или VI степен стручне спреме, виша школа за 
образовање васпитача; поседовање опште 
здравствене способности; држављанство РС; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама сисема образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о неосуђиваности. 
Пријаве слати на адресу установе, у року од 8 
дана од дана објављивања, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

НИШ
ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
престанка мировања радног односа 

запосленом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у гимназији 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/13 и 11/16): професор историје, дипло-
мирани историчар, дипломирани историчар 
- мастер, мастер историчар. Кандидат треба 
да поседује одговарајуће образовање, однос-
но стручну спрему из чл. 8 став 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015) и да испуњава услове про-
писане чланом 120 истог закона. Уз пријаву 
са кратком биографијом доставити: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (доказ који изда високош-
колска установа, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или 
доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); доказ о положеном испиту 
из српског језика, по програму одговарајуће 
високошколске установе (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику); уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених, односно 
венчаних (за удате). Документа се достављају 

у оригиналу или у овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Кандидати који уђу у ужи круг морају 
обавити психофизичку проверу способности за 
рад са ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду.

НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА

„ХИПОКРАТ”
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб

тел. 020/311-037, 065/564-0641
064/16-55-485

e-mail: office@skolahipokrat.edu.rs

1) Наставник српског језика и 
књижевности

65% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; професор југословенске књижев-
ности и српског језика.

2) Наставник енглеског језика
40% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност).

3) Наставник физичког и 
здравственог васпитања

40% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани профе-
сор физичког васпитања и спорта - мастер.

4) Наставник математике
40% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар - про-
фесор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани матема-



   |  Број 739 | 23.08.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

Наука и образовање

тичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике 
- математике; професор биологије - матема-
тике; дипломирани професор математике - 
мастер; дипломирани математичар - мастер; 
професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; профе-
сор информатике - математике; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - 
математика финансија; дипломирани матема-
тичар - астроном; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математи-
ке и рачунарства.

5) Наставник рачунарства и 
информатике

10% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарство и информатика; дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику; дипло-
мирани инжењер електротехнике, сви смерови, 
односно одсеци; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови, односно одсеци; дипло-
мирани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организације 
за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе сис-
теме и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, сме-
рови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статис-
тика и кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантна еконо-
мија; професор технике и информатике; дипло-
мирани математичар.

6) Наставник историје
10% радног времена

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани 
историчар; професор историје - географије; 
дипломирани историчар - мастер; мастер исто-
ричар.

7) Наставник музичке културе
10% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани 
музичар (сви смерови); дипломирани музико-
лог; дипломирани музички педагог; професор 
солфеђа и музичке културе; професор музичке 
културе; дипломирани етномузиколог; академ-
ски музичар - композитор; дипломирани компо-
зитор.

8) Наставник физике
20% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани 
физичар; дипломирани астрофизичар; профе-
сор физике - хемије; дипломирани инжењер 

физике, смер индустријска физика; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар - информатичар; професор физике 
за средњу школу; дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику; дипло-
мирани физичар - истраживач; дипломирани 
физичар за примењену физику и информати-
ку; дипломирани физичар - медицинске физи-
ке; дипломирани професор физике - мастер; 
дипломирани физичар - мастер; дипломира-
ни физичар - мастер физике - метеорологије; 
дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије; дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике; дипломирани професор физи-
ке-хемије - мастер; дипломирани професор 
физике - информатике - мастер; дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; дипло-
мирани физичар - теоријска и експериментал-
на физика - мастер; дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер.

9) Наставник географије
10% радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломира-
ни географ; професор историје - географије; 
дипломирани географ - просторни планер; 
дипломирани професор географије - мастер.

10) Наставник хемије
20% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хеми-
чар; професор биологије - хемије; професор 
физике - хемије; дипломирани инжењер хемије 
- аналитички смер; дипломирани инжењер 
хемије - биооргански смер; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; дипломирани хемичар 
- смер хемијско инжењерство; дипломирани 
професор хемије - мастер; дипломирани хеми-
чар - професор хемије; дипломирани хемичар 
- мастер; дипломирани професор физике - 
хемије - мастер; дипломирани професор био-
логије-хемије - мастер; професор географије 
- хемије.

11) Наставник биологије
30% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани 
биолог; професор биологије - хемије; дипломи-
рани професор биологије и хемије; дипломи-
рани биолог за екологију и заштиту животне 
средине; дипломирани биолог, смер заштита 
животне средине; дипломирани биолог-еколог; 
дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
дипломирани професор биологије-хемије - мас-
тер; дипломирани биолог заштите животне 
средине.

12) Наставник анатомије и 
физиологије

20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

13) Наставник латинског језика
10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог; 
професор, односно дипломирани филолог који 
је савладао наставни план и програм висо-
ког образовања из предмета Латински језик у 
трајању од најмање четири семестра.

14) Наставник прве помоћи
10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стомато-
логије; дипломирани фармацеут; професор 
народне одбране; дипломирани педагог за 
народну одбрану; виша медицинска сестра - 
техничар; струковна медицинска сестра; орга-
низатор здравствене неге.

15) Наставник здравствене неге
85% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техни-
чар; струковна медицинска сестра; организа-
тор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицин-
ска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар.

16) Наставник патологије
10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста пато-
логије; специјалиста доктор медицине, специја-
листа патологије; доктор медицине.

17) Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за 
медицинску микробиологију; специјалиста 
доктор медицине, специјалиста медицинске 
микробиологије; доктор медицине, специјали-
ста епидемиологије; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста епидемиологије.

18) Наставник хигијене и 
здравственог васпитања

10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
за хигијену; доктор медицине, специјалиста 
хигијене; доктор медицине; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста хигијене.

19) Наставник фармакологије
10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар 
фармације; доктор медицине.

20) Наставник здравствене 
психологије

10% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани 
школски психолог - педагог; дипломирани пси-
холог; мастер психолог.



Бесплатна публикација о запошљавању 31 23.08.2017. | Број 739 |   

Наука и образовање

21) Наставник медицинске 
биохемије

10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специја-
листа за медицинску биохемију; доктор меди-
цине, специјалиста за клиничку биохемију; 
дипломирани фармацеут; дипломирани био-
хемичар; доктор медицине; дипломирани фар-
мацеут - медицински биохемичар; дипломира-
ни биохемичар - мастер; специјалиста доктор 
медицине, специјалиста клиничке биохемије; 
магистар фармације - медицински биохемичар; 
мастер биохемичар.

22) Наставник медицинске етике
5% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани 
филозоф; професор филозофије и социоло-
гије; мастер филозоф.

23) Наставник грађанског васпитања
15% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за настав-
ника одговарајуће стручне школе; лице које 
испуњава услове за стручног сарадника стру-
чне школе - школског педагога или школског 
психолога, односно андрагога; дипломирани 
етнолог; етнолог - антрополог; професор одб-
ране и заштите.

24) Наставник социологије са 
правима грађана

10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани социолог, дипломирани 
правник, мастер социолог, мастер правник.

25) Наставник инфектологије
10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфе-
ктолог; доктор медицине, специјалиста опште 
медицине; доктор медицине; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста опште медицине; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
инфектолог.

26) Наставник гинекологије и 
акушерства

10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гине-
кологије и акушерства; доктор медицине, спе-
цијалиста опште медицине; доктор медицине; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
опште медицине; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста гинекологије и акушерства.

27) Наставник интерне медицине
20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
интерне медицине; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста интерне медицине.

28) Наставник хирургије
20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије или једне од хируршких грана; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије или једне од хируршких грана.

29) Наставник неурологије
5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неу-
рологије; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста неурологије.

30) Наставник педијатрије
10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
педијатар.

31) Наставник психијатрије
5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста пси-
хијатрије.

32) Наставник предузетништва
10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште 
услове из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). 
Кандидат мора да има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије 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 септембра 2005. године. Кан-
дидат треба да има стечену врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015), Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 21/2015, бр. 11/2016). Уз пријаву на конкурс 
приложити копије следећих докумената: уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, диплому о стече-
ној стручној спреми, копију личне карте (очи-
тану личну карту) и CV (радну биографију). У 
случају пријема у радни однос доставити доку-
ментацију у оригиналу или у овереној копији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
као доказ подноси се пре закључења уговора о 
раду и не може бити старије од 6 месеци. Про-
веру психофизичких способности за рад са уче-
ницима вршиће надлежна служба за запошља-
вање на захтев установе након прављења ужег 
избора кандидата. Уверење надлежног органа 
унутрашњих послова о испуњености услова за 
пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - службено прибавља школа. Рок 
за пријаву је 7 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе: Средња школа „Хипократ”, 
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб, на 
e-mail: office@skolahipokrat.edu.rс или предати 
лично, радним даном од 09.00 до 15.30 часова, 
у управи школе.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-360

Наставник српског и босанског 
језика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VII/1 сте-
пен стручне спреме, одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 55/2013) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
да имају образовање из психолошких и педа-
гошких дисциплина стечено у току студија или 
након дипломирања; да су држављани Репу-
блике Србије; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају I степен 
стручне спреме, да су држављани Републике 
Србије, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 120 тачка 1 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве: оверен препис дипломе о стручној спреми, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, доказ да имају обраовање из 
психичких и педагошко-методичких дисципли-
на стечено у току студија или након дипломи-
рања (само за наставнике). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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НОВИ С А Д
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ НИКОЛА”
Нови Сад, Дечанска 9

тел. 021/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

1. Наставник грађевинске групе 
предмета

5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

2. Наставник геодетске групе 
предмета

5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије.

3. Наставник електротехничке групе 
предмета

5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електро-
технике, смер енергетика (2 извршиоца); 
дипломирани инжењер електротехнике, смер 
електроника (2 извршиоца); дипломирани 
инжењер електротехнике, смер рачунарство (2 
извршиоца).

4. Наставник машинске групе 
предмета

5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

5. Наставник пољопривредне групе 
предмета

5% радног времена
2 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, 
смер прехрамбено инжењерство.

6. Наставник пољопривредне групе 
предмета

5% радног времена

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине.

7. Наставник саобраћајне групе 
предмета

5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја 
- смер друмски саобраћај (2 извршиоца); 
инжењер саобраћаја - смер друмски саобраћај 
(2 извршиоца); дипломирани инжењер сао-
браћаја - смер железнички саобраћај (2 извр-
шиоца).

8. Наставник групе предмета 
туризам и угоститељство

5% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству (1 извршилац); 
струковни економиста за туризам и угости-
тељство (1 извршилац); кувар - специјалиста 

(1 извршилац); конобар - специјалиста (1 извр-
шилац); посластичар - специјалиста (1 изврши-
лац).

9. Наставник правне групе предмета
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник (1 изврши-
лац), дипломирани инжењер заштите на раду 
(1 извршилац).

10. Наставник групе предмета 
заштите од пожара
5% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите од 
пожара (2 извршиоца); ватрогасац специјали-
ста (1 извршилац).

11. Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и Српска 
књижевност).

12. Наставник историје
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

13. Наставник физичког и 
здравственог васпитања

5% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, мастер професор физичког васпитања 
и спорта.

14. Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике.

15. Наставник информатике
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор информатике.

16. Наставник географије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

17. Наставник музичке културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

18. Наставник ликовне културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

19. Наставник хемије

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хеми-
чар, мастер хемије, мастер професор хемије.

20. Наставник латинског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог.

21. Наставник немачког језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика.

22. Наставник француског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика

23. Наставник руског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика.

24. Наставник биологије

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани 
биолог, мастер биолог, мастер професор био-
логије.

25. Наставник социологије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

26. Школски психолог
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер пси-
холог.

27. Школски педагог

УСЛОВИ: мастер педагог.

28. Наставник физике
5% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

29. Наставник енглеског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор енглеског језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште 
услове из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015). Кандидат мора да има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат треба да има врсту обра-
зовања прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 8/2015), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни 
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гласник”, бр. 21/2015, бр. 11/2016). Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, копију личне карте/или очитану 
личну карту. Документацију доставити у ориги-
налу или у овереној копији. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима као доказ подноси 
се пре закључења уговора о раду и не може 
бити старије од 6 месеци. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање на захтев 
установе, након прављења ужег избора канди-
дата. Уверење надлежног органа унутрашњих 
послова о испуњености услова за пријем у 
радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- службено прибавља школа. Рок за пријаву 
је 7 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе, и-мејл адресу: office@skolasvnikola.edu.
rs или предати лично, радним даном од 09.00 
до 15.30 часова, у управи школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ”

Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

1) Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности.

2) Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм Англистика).

3) Наставник немачког језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика и књижев-
ности.

4) Наставник руског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика и књижев-
ности.

5) Наставник кинеског језика
5 % радног времена

УСЛОВИ: професор кинеског језика и књижев-
ности.

6) Наставник социологије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

7) Наставник филозофије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије.

8) Наставник историје
5% радног времена

УСЛОВИ: професор историје.

9) Наставник музичке културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

10) Наставник ликовне културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

11) Професор физичке културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, 
дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, мастер професор физичког васпитања 
и спорта.

12) Наставник математике
5% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике.

13) Наставник информатике
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани информатичар.

14) Наставник географије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

15) Наставник физике
5% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

16) Наставник хемије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије.

17) Наставник биологије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије.

18) Дипломирани правник
5% радног времена

УСЛОВИ: завршен правни факултет.

19) Наставник грађанског васпитања

20) Наставник здравствене 
психологије

5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог.

21) Наставник латинског језика 
и латинског језика са културном 

историјом
5% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије.

22) Наставник француског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика.

23) Наставник медицинске групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине.

24) Наставник медицинске групе 
предмета

5% радног времена
23 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
интерне медицине (1 извршилац), доктор 
медицине - специјалиста опште хирургије (1 
извршилац), доктор медицине - специјалиста 
неурологије (1 извршилац), доктор медици-
не - специјалиста педијатар (1 извршилац), 
доктор медицине - специјалиста психијатрије 
(1 извршилац), доктор медицине - специја-
листа дечје хирургије (1 извршилац), доктор 
медицине - специјалиста дечје и адолесцентне 
психијатрије (1 извршилац), доктор медицине 
- специјалиста дерматовенеролог (1 изврши-
лац), доктор медицине - специјалиста пласти-
чне, реконструктивне и естетске хирургије (1 
извршилац), доктор медицине - специјалиста 
за хигијену (1 извршилац), доктор медицине - 
специјалиста епидемиологије (1 извршилац), 
доктор медицине, специјалиста за социјалну 
медицину (1 извршилац), доктор медицине, 
специјалиста за медицину рада (1 извршилац), 
доктор медицине, специјалиста гинекологије и 
акушерства (1 извршилац), доктор медицине, 
специјалиста анестезиологије (1 извршилац), 
доктор медицине, специјалиста нефрологије 
(1 извршилац), доктор медицине, специјали-
ста трансфузиологије (1 извршилац), доктор 
медицине, специјалиста офталмологије (1 
извршилац), доктор медицине - специјалиста 
опште медицине (1 извршилац), доктор меди-
цине - специјалиста биохемије (1 извршилац), 
доктор медицине - специјалиста радиологије (1 
извршилац), доктор медицине - специјалиста 
хематологије (1 извршилац), доктор медицине 
- специјалиста микробиологије (1 извршилац).

25) Наставник физиотерапеутске 
групе предмета

УСЛОВИ: доктор специјалиста, мастер терапе-
ут.

26) Наставник фармацеутске групе 
предмета

30% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (1 изврши-
лац), дипломирани фармацеут - специјалиста 
козметолог (1 извршилац), дипломирани фар-
мацеут - медицински биохемичар (1 изврши-
лац).

27) Наставник фармацеутске групе 
предмета

5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјали-
ста фармацеутске технологије (1 извршилац), 
дипломирани фармацеут - специјалиста козме-
тологије (1 извршилац), дипломирани фарма-
цеут - специјалиста испитивања и контроле 
лекова (1 извршилац).
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28) Наставник здравствене неге
5% радног времена

УСЛОВИ: организатор здравствене неге.

29) Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре

5% радног времена

УСЛОВИ: струковни терапеут, струковни физи-
отерапеут, доктор специјалиста мастер терапе-
ут.

30) Школски педагог
5% радног времена

УСЛОВИ: мастер педагог.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште 
услове из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015). Кандидат мора да има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат треба да има стечену врсту 
образовања прописану Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 8/2015), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 21/2015, бр. 11/2016).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, копију 
личне карте/или очитану личну карту. Доку-
ментацију доставити у оригиналу или у ове-
реној копији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима као доказ подноси се пре закљу-
чења уговора о раду и не може бити старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима вршиће надлежна 
служба за запошљавање на захтев установе, 
након прављења ужег избора кандидата. Уве-
рење надлежног органа унутрашњих послова о 
испуњености услова за пријем у радни однос из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - службено при-
бавља школа. Рок за пријаву је 7 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу школе, на и-мејл: 
office@skolasvnikola.edu.rs или предати лично, 
радним даном од 09.00 до 15.30 часова, у упра-
ви школе.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник програмирања и 
програмских језика

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, стручну спрему предвиђену Правилни-
ком о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Рачунарској гимназији у Београ-
ду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 
26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад; 
ECDL сертификат; познавање рада на Smart 
board табли; искуство у објективно-орјенти-
саном програмирању у С# за информатичку 
групу предмета; добро познавање енглеског 
језика; уверење о држављанству (скенирано 
оригинал); диплому о стеченом образовању 
(скенирано оригинал); ECDL сертификат (ске-
ниран оригинал); посебно лекарско уверење 
да имају здравствену способност и уверење за 
психичку, физичку способност, за рад са учени-
цима издато у задњих шест месеци; уверење 
о некажњавању. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. На разго-
вор ће бити позвани само кандидати који уђу у 
ужи избор. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од објављивања огласа, на e-mail: gimnazija@
smart.edu.rs.

ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Темеринска 28

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка наставника са 
одсуства

Наставник латинског језика
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови прописани чл. 120 и 
122 Закона о основама система образовања 
и васпитања; високо образовање према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији и закону о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/2015); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
држављанство Републике Србије; доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала; да кандидат не употребљава 
алкохол, дуван, дрогу и друга слична опојна 
средства. Кандидати су дужни да уз пријаву 
за конкурс доставе оверен препис дипломе о 
завршеном образовању и уверења којом се 
доказује испуњеност услова за рад у школи. 

Предност ће имати кандидати са лиценцом. Рок 
за подношење пријаве је 5 дана од да датума 
објављивања огласа на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање. 

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Свете Марине бб

Секретар
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године. У радни однос 
у школи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: 
одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља доказ да има одговарајуће 
образовање и да је држављанин Републике 
Србије (оверене фотокопије). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве се подносе на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник флауте
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 

рад у матичној школи

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник www.nsz.gov.rs
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РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 
68/2015 и 62/2016), стечено на студијама дру-
гог степена: мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и то: дипломирани музи-
чар - флаутиста, дипломирани музичар - усме-
рење флаутиста или мастер музички уметник 
- професионални статус флаутиста.

Наставник клавира
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 
рад у издвојеном одељењу у Великој 

Плани

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 
68/2015 и 62/2016), стечено на студијама дру-
гог степена: мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и то: дипломирани музи-
чар - пијаниста, дипломирани музичар - усме-
рење пијаниста или мастер музички уметник 
- професионални статус клавириста.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са функције 

директора

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 
68/2015 и 62/2016), стечено на студијама дру-
гог степена: мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и то: дипломирани педа-
гог, професор педагогије, дипломирани шкоски 
педагог, дипломирани педагог - мастер и мас-
тер педагог.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; извршена психолош-
ка процена способности за рад с децом и уче-
ницима, у складу са законом. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: кратку биографију, 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети 
у року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1

тел. 026/732-227

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 59, односно чланом 8 став 2 
и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 108/15), и то : да има одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога, да има дозволу за рад (лицен-
цу), односно положен стручни испит, обуку и 
положен испит за директора, да има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да познаје језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања или за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, да има најмање пет година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, доказ о држављан-
ству Републике Србије, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику, уверење високош-
колске установе да је кандидат положио срп-
ски језик, потврду о радном стажу у школи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, преглед 
кретања у служби са биографским подацима, 
радну биографију, евентуалне прилоге којима 
доказује своје стручне, организационе, педа-
гошке и друге способностима (необавезно). 
Уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или за привредни преступ 
у вршењу раније дужности као и да није под 
истрагом - прибавља школа. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 

за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Како обука и 
полагање испита за директора школе из чла-
на 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања нису организовани, документација 
кандидата сматраће се комплетном уколико 
су сва друга документа уредно достављена, а 
изабрани кандидат биће у обавези да положи 
испит за директора у законском року. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосред-
но или путем поште на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон 026/732-227.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3

тел. 025/437-574

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка одсутне запослене 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: држављан-
ство Републике Србије; степен стручне спреме 
прописан чл. 8 ЗОСОВ-а; врста стручне спреме 
висока, прописана Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, чл. 3 тачка 3 подтачка1 („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, 3/17) и чл. 
6 Правилника о условима у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и степену и врсти 
стручне спреме наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца или за неко од кривичних 
дела наведених у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
савладан Интегрални програм обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања 
одраслих, предвиђен Правилником о врсти 
образовања наставника који остварују Настав-
ни план и програм функционалног основног 
образовања одраслих, који је донео минис-
тар просвете. Уз пријаву се прилажу оверене 
фотокопије следећих докумената: уверење о 
држављанству, диплома о стеченој стручној 
спреми, доказ о савладаном Интегралном про-
граму обуке за остваривање функционалног 
основног образовања одраслих. Пријаве уз 
које се не доставе наведени документи ће се 
сматрати непотпуним. Пријаве које се доста-
ве након горенаведеног рока ће се сматрати 
неблаговременим. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве се достављају школи лично или препо-
рученом пошиљком. Рок за пријаву је 15 дана 
од објављивању у публикацији „Послови“.

Први утисак је најважнији
будите испред свих
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
”ПЕТАР КОЧИЋ”

25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава пропи-
сане услове из члана 8 став 2, члана 59 става 
5 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС) и Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 108/2015), и то: 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога или психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, односно 300 ЕСПБ или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу), односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или пси-
холога; да има најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у чл.7 став 3 и 4 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања 
и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да има савладану обуку и положен 
испит за директора установе (како програм 
обуке за директора школе и Правилник о пола-
гању испита за директора школе нису доне-
ти, изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року савлада обуку и положи испит 
за директора); да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Правилником о 
ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања прописано је да 
кандидат за директора школе не може да буде 
лице које је правоснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности. Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања прописано 
је да предност за избор директора школе има 
кандидат који је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања. Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања кандидат за 
директора установе образовања и васпитања 
не може да оствари предност приликом избора 
ако је у току избора утврђено да је против њега 
покретнут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга 

кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: кратак преглед биографских података 
са кретањем у служби; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценци); потврду о радном искуству 
у области образовања (оригинал или овере-
ну фотокопију); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал, не старије 
од 30 дана); уверење основног суда да против 
њега није покренут кривични поступак за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и у чл. 
7 став 3 и 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и 
васпитања (оригинал, не старије од 30 дана); 
уверење о непостојању дискриминаторног 
понашања и да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља 
школа; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад кандидат доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Кандидат који је стекао неко од звања 
у процесу напредовања у току рада, уз пријаву 
прилаже доказ о томе. Документација без дока-
за о положеном испиту за директора сматраће 
се потпуном а изабран кандидат за директора 
школе дужан је да положи испит за директо-
ра сходно условима прописаним чл. 59 Законоа 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава са доказима је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Пријаве доставити на адре-
су школе, са назнаком “Пријава на конкурс за 
директора“, лично или препорученом поштом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

“САВА ШУМАНОВИЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4

тел.022/755-006

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора тре-
ба да испуњавају услове прописане чланом 8 
ст. 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин 
РС; да има одговарајуће високо образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Дужност директора школе може да обавља 

лице које има одговарајуће образовање из чл. 
8 ст. 2 наведеног закона за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; лице које није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања; лице које зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Предност за избор директора установе образо-
вања и васпитања има кандидат који је стекао 
неко од звања према прописима из области 
образовања. Кандидат за директора устано-
ве образовања и васпитања не може да буде 
лице које је правоснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности. Кан-
дидат за директора установе образовања и 
васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да 
је против њега покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за кривична дела из тачке 4. Пријава са 
доказима (уверење о држављанству, диплома, 
лекарско уверење, потврда о неосуђивању, 
уверење о положеном стручом испиту, дозво-
ла за рад, потврда о радном стажу), подносе 
се на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СУБОТИЦА
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник ликовне културе
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику 

УСЛОВИ: (1) професор ликовних уметности 
,(2) дипломирани сликар - професор ликовне 
културе, (3) академски сликар - ликовни педа-
гог, (4) дипломирани вајар - професор ликовне 
културе, (5) академски вајар, ликовни педагог, 
(6) дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе, (7) академски графичар 
- ликовни педагог, (8) дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, (9) дипломирани 
уметник фотографије, професор ликовне кул-
туре, (10) дипломирани уметник нових ликов-
них медија - професор ликовне културе, (11) 
дипломирани графичар визуелних комуника-
ција - професор ликовне културе, (12) профе-
сор или дипломирани историчар уметности, 
(13) дипломирани сликар, (14) дипломирани 
вајар, (15) дипломирани графичар, (16) дипло-
мирани графички дизајнер, (17) дипломира-
ни архитекта унутрашње архитектуре, (18) 
дипломирани сликар зидног сликарства, (19) 
лице са завршеним факултетом ликовних умет-
ности, (20) лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, (21) мастер ликовни 
уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна), (22) мастер 
примењени уметник (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, 
односно, примењене уметности и дизајна), 
(23) мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна), (24) мастер дизајнер (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна), (25) мастер историчар умет-
ности (завршене основне академске студије из 
области историје уметности).

Наставник ликовне културе
за 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, на хрватском наставном 

језику

УСЛОВИ: (1) професор ликовних уметности, (2) 
дипломирани сликар - професор ликовне кул-
туре, (3) академски сликар - ликовни педагог, 
(4) дипломирани вајар - професор ликовне кул-
туре, (5) академски вајар - ликовни педагог,(6) 
дипломирани графички дизајнер-професор 
ликовне културе,(7) академски графичар - 
ликовни педагог, (8) дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, (9) дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне кул-
туре, (10) дипломирани уметник нових ликов-
них медија - професор ликовне културе, (11) 
дипломирани графичар визуелних комуника-
ција - професор ликовне културе, (12) профе-
сор или дипломирани историчар уметности; 
(13) дипломирани сликар; (14) дипломира-
ни вајар; (15) дипломирани графичар; (16) 
дипломирани графички дизајнер, (17) дипло-

мирани архитекта унутрашње архитектуре, 
(18) дипломирани сликар зидног сликарства, 
(19) лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности, (20) лице са завршеним факулте-
том примењених уметности, (21) мастер ликов-
ни уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна), (22) мастер 
примењени уметник (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, 
односно, примењене уметности и дизајна), 
(23) мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна), (24) мастер дизајнер (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене умет-
ности и дизајна), (25) мастер историчар умет-
ности (завршене основне академске студије из 
области историје уметности). 

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и 
услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати треба да испуњавају опште усло-
ве за заснивање радног односа прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то да имају одговарајуће високо 
образовање (прописано Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији “Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017): на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године (VII/1 
степен стручне спреме), по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. 
У поступку одлучивања о избору наставника 
вршиће се претходна провера психофизичких 
способности кандидата. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију), потврду са факултета о положе-
ним испитима из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина (оригинал или овере-
ну фотокопију), доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (да је сте-
као средње, високо или више образовање или 
положио испит из тог језика на одговарајућој 

високошколској установи - оверена фотокопија 
сведочанства, дипломе или  потврде о положе-
ном испиту на одговарајућој високошколској 
установи). Уверење да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело из 
чл. 120 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по службеној дужности 
прибавља школа од надлежног Министарства 
унутрашњих послова. Лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремена и 
непотпуна документација се неће разматрати. 
Пријаве са траженом документацијом слати на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Професор српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са послова помоћника 
директора на послове наставника, а 

најдуже до 31.08.2018. године, са 40% 
радног времена, за рад у одељењима на 

српском наставном језику 

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може 
да изводи лице које је стекло високо образо-
вање, и то за српски језик: професор српског 
језика и књижевности, професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и језика, про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним сло-
венским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу 
у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижев-
ности са страним језиком, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик,дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности,  дипломирани 
компаратиста,мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српска књижевност 
и језик са компаратистиком), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: 
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Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу.

Професор разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са послова помоћника директора на 
послове професора разредне наставе, а 
најдуже до 31.08.2018. године, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у разредној настави може 
да изводи: професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: На основу чл. 120 до 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 
55/2013 - аутентично тумачење и 68/2015), 
кандидат треба да има: одговарајуће обра-
зовање 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 основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стеченом образо-
вању, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, краћу биографију. 
Тражене доказе кандидати достављају у овере-
ној фотокопији. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, а уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, школа ће прибавити по 
службеној дужности од надлежне  полицијске 
управе МУП-а за изабраног кандидата. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

узети у разматрање. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава, о чему ће бити 
обавештени сви кандидати, у складу са зако-
ном. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана 
Поњаушић, секретар школе. 

ШАБАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

ШАБАЦ
15000 Шабац, Масарикова 29

тел. 015/350-274

Шеф рачуноводства
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер, 
стручно образовање стечено на студијама дру-
гог степена, мастер академске студије, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; дипломирани еко-
номиста - VII степен стручне спреме - стручно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад у 
школи; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела које га чине недостој-
ним за обављање послова из области рачуно-
водства; да има држављанство РС. Кандидати 
треба да испуњавају опште услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и посебне услове предвиђене Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места у Економско-трговинској школи Шабац. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско 
уверење о здравственој способности за рад, не 
старије од 6 месеци. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, кратку 
биографију. Пријаве на конкурс са потребним 
документима достављају се на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 015/350-274.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ОЛГА ГРБИЋ”
31260 Косјерић, Радише Петронијевић 4

тел. 031/781-484

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образо-
вању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или стечено 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за васпитача или стручног сарад-
ника; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање пет година 
рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора установе може да 
буде изабрано и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем за васпита-
ча, које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Испуњеност услова доказује 
се следећом документацијом: 1) диплома; 2) 
лиценца за васпитача или стручног сарадни-
ка; 3) уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе; 4) потврда о радном искуству; 
5) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; 6) доказ о нео-
суђиваности; 7) доказ о држављанству РС; 8) 
преглед кретања у служби са биографским 
подацима и доказима о својим стручним и орга-
низационим способностима. Докази из тачака 
1, 2, 3, 4, 7 и 8 достављају се уз пријаву на 
конкурс. Уколико кандидат који буде изабран 
за директора не поседује испит за директора 
биће обавезан да положи испит за директора 
у року од годину дана. Доказ из тачке 5 дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из тачке 6 прибавља уста-
нова. Докази који се достављају у копији или 
препису морају бити оверени. Пријава на кон-
курс доставља се на адресу установе: Предш-
колска установа „Олга Грбић“ Косјерић, Ради-
ше Петронијевића 4, 31260 Косјерић, поштом 
или непосредно - радним даном, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.Први утисак је најважнији

будите испред свих Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Ужичке републике 116
тел. 031/554-199

Васпитач - приправник
на одређено време до 30.11.2017. године

УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, односно да има 
стечен одговарајући академски назив мастер 
васпитач, са којим може да изводи васпитни 
рад у дому ученика средњих школа, студије 
другог степена и стечен одговарајући стручни, 
односно академски назив, односно са струч-
ним називом који је у погледу права која из 
њега произилазе изједначен са академским 
називом мастер; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на, сходно образовању које мора да има вас-
питач у средњој школи са домом ученика; да 
има физичку и психичку способност за рад са 
ученицима; да није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела за која је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању дужем 
од 6 месеци, као и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање било ког типа. Кандидати подносе прија-
ве у року од 7 дана од дана објављивања огла-
са, са назнаком “ За конкурс”, на горенаведену 
адресу.

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“

ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,
ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА 

ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у звању доцента за 
научно стручне области Економске 
науке (ужа стручна област Туризам 

и хотелијерство) и Менаџмент и 
бизнис

на одређено време до 5 година

Наставник у звању доцента за 
научно стручну област Економске 

науке (ужа стручна област Пословна 
информатика)

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 87/2016) и Статута факултета.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

тел. 030/466-215, 030/466-317

Професор српског језика
у петом разреду, у матичној школи у 
Сумраковцу, на одређено време ради 

замене раднице на породиљском 
боловању, са 27,75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, VII степен 
стручне спреме, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручног сарадника који изводи наставу српског 
језика у основној школи; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; извр-
шена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима, у складу са законом. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи васпитно-образовни рад). Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „По конкурсу”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на наведене бројеве 
телефона и код секретара школе.
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Посао се не чека, посао се тражи
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СИРОВО, ЗДРАВО И УКУСНО
„Сваког ко намерава да крене у приватни бизнис охрабрила бих да то учини. Свака идеја са мало новца 

може да успе уз рад и енергију. Не може много да се изгуби ако имаш своју идеју, верујешу у њу и посветиш 
јој се“, каже Тамара Горјуп

Производња здраве хране

Завршила је Факултет спорта и физичког васпитања (ДИФ), ради 
као фитнес тренер, била је репрезентативац у теквондоу, здраво 
се храни, а свој приватни бизнис створила је у оквирима ових ко-
ордината. Тамара Горјуп је одлучила да направи здраву, сирову и 

укусну храну и понуди је тржишту. Тако су настале „Зобалице“.
„Жеља за креативним испуњењем у овој области, као и једна врста 

слободе у креирању времена, били су основни мотиви да кренем у овај 
посао. Завршила сам ДИФ и радим као фитнес тренер, а дуго сам се 
такмичила и у теквондоу и била репрезентативац. Здрава исхрана ме 
је одувек занимала. Пуно сам читала о томе и испробавала свашта, док 
коначно нисам открила сирову исхрану у коју сам се заљубила. Мислим 
да је то нешто најбоље за свакога. Пожелела сам да направим нешто 
здраво, сирово и укусно, а опет да задовољи данашњи брз начин живо-
та, односно да се лако и брзо припрема“, каже Тамара за портал BIZLife.

Прво је сама конзумирала своје производе, правила разне комби-
нације, пуно читала о том начину исхране. Биљке, поврће, воће, семенке, 
орашасти производи - намирнице су од којих је створила свој производ.

„Била сам фасцинирана колико се добро осећам, колико имам енер-
гије, с обзиром да сам активна цео дан и држим тренинге. Повезала 
сам тај добар осећај са начином исхране. Стварно је деловало после от-
прилике недељу дана. Од доручка који је комбинација зобалица и воћа 
уз додатак неког биљног млека, човек се видно осети боље. Има више 
снаге, не спава му се као после јаког оброка, тело осети да му дајеш 
праве ствари, хранљиве материје“, прича Тамара. Мало по мало, и њен 
дечко Синиша Повреновић почео је да их једе, затим и остатак породице 
и пријатељи. Људима се то свидело.

„Синиша је такође фитнес тренер и дуго је у спорту. Њему се допа-
ло што има добар оброк пред тренинг, који му даје довољно енергије 
а не прави тежину у стомаку. Он је дао име нашим семенка и тако су 
настале ‚Зобалице‘. Уз помоћ пријатеља направили смо знак, паковање, 
испитали производ. Отворили смо Фејсбук страницу и непознати људи 
су почели да се распитују. Свидело им се и наручивали су. Због тога 
смо одлучили да отворимо фирму и понудимо наш производ тржишту. 
Фирму ‚Зобалице‘ основали смо прошле године“, каже Тамара и додаје 

да је имала срећу што је њен друг књиговођа, па јој је помогао да се 
снађе у свету финансија. Тај део посла за њу је био стран и у почетку је 
морала много да учи.

„За покретање овог посла није било потребно много новца. Више 
енергије и посвећености, идејних решења, јер у почетку се раде мање 
количине, а касније их лагано повећаваш. Проналазиш нове добављаче, 
повећаваш количину, смањујеш цену. Све је то већ познато тржишту, ти 
се само убациш у тај систем“, каже она.

Конкурисали су за субвенцију за самозапошљавање Националне 
службе за запошљавање и успели да је добију. То им је олакшало по-
четак пословања. Имали су и помоћ пријатеља, јер су им на почетку 
пружили подршку другари који се баве фотографијом, дизајном, књи-
говодством. 

„Сваки почетак је тежак, јер има много непознатих ствари. Свој 
производ знаш да направиш, али све пропратно учиш - продају, факту-
ре, књиговодство, промоцију. Једно по једно решаваш и то крене. Неких 
већих проблема није било. Можда је предност што оваквог производа 
на тржишту нема. Али управо зато морамо стално да објашњавамо љу-
дима шта је то, како се конзумира“, објашњава Тамара.

Тржиште је немилосрдно и увек тражи нешто ново, али Тамара 
верује да ће се са тим изазовом изборити и успети да одржи ниво ква-
литета у времену оштре комерцијализације и испоштује клијенте који 
јој указују поверење. У будућности намерава да унапреди производњу 
и задржи квалитет. У плану су нови производи - сирове чоколадице са 
зобалицама, роу-барови,...

„Сваког ко намерава да крене у приватни бизнис охрабрила бих да 
то учини. Свака идеја са мало новца може да успе, уз рад и енергију. Не 
може много да се изгуби ако имаш своју идеју, верујеш у њу и посветиш 
се. Наравно да ризик постоји, али како да знамо ако не пробамо“, пору-
чила је Тамара. 

     
Конкурисали су за субвенцију за самозапошља-

вање Националне службе за запошљавање и 
успели да је добију. То им је олакшало почетак 
пословања. Имали су и помоћ пријатеља, јер су 
им на почетку пружили подршку другари који се 
баве фотографијом, дизајном, књиговодством

     Сваки почетак је тежак, јер има много 
непознатих ствари. Свој производ знаш да 

направиш, али све пропратно учиш - продају, 
фактуре, књиговодство, промоцију. Једно по 

једно решаваш и то крене.
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Специјализант ортопедије са трауматологијом у Ургентном центру 
КЦС Никола Ђорђевић каже да је запослен за стално од марта ове 
године, додајући да је на то чекао пет година.

„После мало више од пет година коначно сам добио уговор на 
неодређено време у Центру за пластичну хирургију и наравно да сам 
веома задовољан што се толики труд коначно исплатио“, каже Марко 
Јовановић из Клиничког центра Крагујевац.

Никола и Марко су само неки од лекара и медицинских сестара 
који су у претходном периоду добили посао. Чекање се исплатило, а 
жеља да раде у здравственом систему Србије коначно испунила.

„Ја сам чак имала понуду да радим у једној клиници у Немачкој, ни-
сам прихватила, јер нисам видела већу предност у односу на рад овде“, 
истиче специјализант хирургије у Ургентном центру Сара Кајиш. Сма-
тра да су лекари у Србији једнако добри као у западној Европи и свету и 
да има од кога и овде да учи. „Овде су ми и породица и пријатељи. Ако 
гледате материјални аспект, свакако да је тамо боље, али мени то није 
примарно, не бавим се због новца овим“, поручује Кајишева.

Никола Ђорђевић сматра да је Ургентни центар КЦС најбоље мо-
гуће место где може да ради. „Овде ће се видети највећи број пацијена-
та, најразличитија патологија“, додаје Ђорђевић.

„Одмалена сам маштала да будем медицинска сестра, драго ми је 
што радим овде“, каже медицинска сестра на Клиници за гастроентеро-
логију КЦС Маја Марковић.

„Моји планови су да останем овде у Србији, видим себе као успеш-
ну и професионалну медицинску сестру“, надовезује се медицинска се-
стра са истог одељења Јелена Станковић.

Недавно је у Клиничком центру Крагујевац у радни однос на не-
одређено време примљено 19 лекара и 40 медицинских техничара. И 
у овом тренутку у тој установи расписани су конкурси за нова радна 
места.

„Одувек сам желео да се бавим овим послом, а сада ми је то и омо-
гућено. Надам се останку у овој земљи и за сада сам задовољан“, каже 
Немања Јовановић из Центра за неурохирургију КЦ Крагујевац.

„Срећна сам што сам баш овде добила посао, јер сам овде стекла 
прва искуства и што могу да помогнем људима у најтежем стању“, каже 
Ивана Јаковљевић, медицинска сестра у Центру за ургентну медицину 
КЦ Крагујевац.

Помоћник директора за правна питања у КЦ Крагујевац Јелена 
Иванчевић наводи да је расписан конкурс за четири лекара на не-
одређено време.

„Биће примљено још 20 сестара на неодређено време, али се оче-
кује и расписивање конкурса за 100 техничара на одређено време“, 
каже Иванчевићева.

О ангажовању младих размишља се и у Клиничком центру Србије.
„Ми гледамо, а то је и идеја Министарства здравља и Владе Србије, 

да се ангажују млади људи који ће у будућности моћи да носе целокуп-
но здравство, не само Ургентног центра и Клиничког центра Србије него 
и целог здравственог система“, каже директор Ургентног центра КЦС у 
Београду Марко Ерцеговац.

„Са директорима осталих клиника правимо пресек људи који би 
ишли у пензију, кога би требало запослити, да немамо ситуацију као 
што смо је имали у прошлости“, напомиње Ерцеговац.

Како РТС сазнаје, већ током септембра конкурси за нова радна мес-
та биће расписани у свим клиничким центрима, у клиничко-болнич-
ким центрима у Београду, у Институту за онкологију, али и у домовима 
здравља и општим болницама. Настављају се и одобравања специја-
лизација.

Они су упутили тај захтев зато што би у 
Србији предузећа нашла квалификова-
не, искусне и добре раднике.

„Донедавно је у Србији добро 
функционисала аутомобилска индустрија, из 
које је остало 30.000 квалификованих радника, 
а њихова знања би могла да искористе чешка 
предузећа“, казао је на конференцији за нови-
наре Привредне коморе члан Надзорног одбо-
ра Мирослав Милбек.

Чешка влада је пре годину дана, на оч-
ајничке апеле привреде да јој недостаје тада 
140.000 а сада већ 180.000 радника, покренула 
пилот-пројекат олакшаног издавања дозвола 
за запослење и одобрење боравка Украјинци-
ма. Сада Привредна комора тражи да се тај 
пројекат прошири и на друге земље, језички и 
културно блиске.

„Предузећа су суочена са проблемима 
који ће погодити целу чешку привреду. Имају 
уговорене послове, али немају људе који би на 
њима радили. Квалификације људи са евиден-
ције незапослених не одговарају потребама 
предузећа или људи избегавају да се запосле. 
Предузећа се зато одлучују да запошљавају 
странце, макар са занатом, без обзира што им 
то доноси повећане трошкове“, казао је шеф 
Привредне коморе Владимир Длоухи.

Привредна комора Чешке, преко које иде 
80 одсто захтева предузећа за радницима из 
Украјине, довела је у оквиру пројекта чешке 
владе за годину дана 6.404 радника из Украји-
не. На оптужбе чешких синдиката да је влади 
и послодавцима стало пре свега до јефтине 
радне снаге, Привредна комора је одговорила 
да странцу може да се понуди радно место тек 
ако се за месец дана не нађе Чех.

Синдикати, како у Чешкој, тако и у су-
седној Словачкој, међутим, тврде да када би 
предузећа понудила веће плате, 
раднике би нашла и код куће.

ПОСАО ЗА ЈОШ 1.000 МЕДИЦИНАРА

ЧЕСИ ВАПЕ ЗА РАДНИЦИМА
ИЗ СРБИЈЕ

Од септембра крећу конкурси

Од почетка године посао су добила 1.644 медицинска радника. До краја године запослиће се 
још најмање њих хиљаду, најављују у Министарству здравља

Чешка предузећа и Привредна комора затражили су од чешке владе да крене у пројекат 
олакшаног запошљавања радника из Србије, као што је пре годину дана олакшала долазак 

Украјинаца

Аутор: Бета
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У Ректорату Универзитета у Београду обележена је завршни-
ца пројекта „Караван омладинског предузетништва“, једне од 
најуспешнијих иницијатива Привредне коморе Србије и Прив-
редног форума младих, уз финансијску подршку Развојне аген-

ције Србије. Премијерно приказан документарни филм „Не чекајмо 
прилике, створимо их заједно“, о младима који су успешно ушли у свет 
предузетништва, показао је да је у Србији могуће успети уколико имате 
добру идеју и праву подршку. Мобилне апликације, израда најсавреме-
нијих уређаја и модерне школе, само су неки од успешних бизниса које 
су започели млади учесници пројекта „Караван омладинског преду-
зетништва“.

Подизање свести младих о могућностима покретања сопственог 
бизниса, али и пружање свих неопходних информација и подршке, 
главни су циљеви Каравана, који је за осамнаест месеци обишао де-
ветнаест општина у Србији и мотивисао младе да уђу у свет предузет-
ништва.

Колики је допринос овај пројекат дао развоју предузетништва го-
воре подаци да је више од 3 хиљаде младих едуковано и информиса-
но, њих 180 је прошло семинаре и радионице о писању бизнис плана 
и вођењу посла, промовисано је на десетине успешних младих прив-
редника, основан је Савет за младинско предузетништво и покренута 
интернет платформа - оmladinskopreduzetnistvo.pks.rs.

Маријана Маринковић, председница удружења Привредни форум 
младих, каже да младима не недостаје добрих идеја, а да их највише 
интересује како да обезбеде финансије за покретање посла. Најза-
ступљеније области у којима би радили су ИТ индустрија, производња 
и пољопривреда.

„Наша је одговорност да младе добро едукујемо и информишемо 
како би њихове предузетничке идеје постале реалан бизнис. Србија је 
земља са огромним потенцијалом, само је важно да сву енергију, знање 
и искуство уложимо у младе људе“, истиче Маријана Маринковић.

„Пројекат Караван омладинског предузетништва подржао је ве-
лики број успешних привредника, који су били спремни да младима 
пренесу своја знања. Европска комисија прогласила га је за најбољи 
национални пројекат у области омладинског предузетништва“, истакао 
је Александар Кемивеш из Привредне коморе Србије.

Владимир Јовановић, из Развојне агенције Србије, истакао је да је 
предузетништво младих једна од најважнијих грана за развој наше 

земље и да ће РАС подржавати све активности које је на прави начин 
промовишу. Он је подсетио да је у РАС-у ове године било много више 

пријава за бесповратна средства за стартапове него прошле, што по-
казује да се млади све више одлучују да реализују своје идеје и покрену 
самостални посао.

У ректорату је организована и панел дискусија на тему „Млади и 
привреда - реалност и будућност стартапа у Србији“, током које је за-
кључено да је дигитална индустрија велики потенцијал Србије и да об-
разовање младих треба усмерити у том правцу.

„Ситуација у ИТ сектору у Србији је јако добра и има посла за све, 
због тога је данас најважније да школујемо младе људе за послове који 
ће бити перспективни у будућности“, рекао је Михајло Весовић из Прив-
редне коморе Србије.

С тим у вези, Ненад Поповић, из Кабинета председнице Владе Ср-
бије, навео је да Влада већ спроводи низ мера, као што су увођење ин-
форматике као обавезног предмета у основној школи и подршка висо-
кошколским институцијама да што већи број младих студира науке из 
области ИТ технологија.

„Поред формалног, Влада подржава и неформалне облике образо-
вања, а дигитална револуција нам је један од приоритета“, истакао је 
Поповић.

Привредни форум младих планира да средином децембра орга-
низује велики Сајам омладинског предузетништва, на којем ће окупи-
ти целокупну предузетничку заједницу у Србији. Овај пројекат Европ-
ска комисија је прогласила најбољим националним пројектом када је у 
питању омладинско предузетништво. 

Десет најуспешнијих
Кроз филм „Не чекајмо прилике, створимо их заједно“ приказане 

су приче 10 најуспешнијих младих предузетника. Међу њима, предста-
вљен је тим „Паметне плаже“, који је осмислио сунцобране са соларним 
панелима, подешеним тако да сенка пада на оног ко испод њих лежи. 
Успешни су били и средњошколци из Лесковца Данило и Милан, који су 
направили прототип уређаја који мери ниво алкохола у крви уз помоћ 
било ког паметног телефона.

СОЛАРНИ СУНЦОБРАН - УВЕК У СЕНЦИ
Млади у ИТ акцији

Апликација која мери ниво алкохола у крви и сунцобрани са соларним панелима, само су неки од 
резултата пројекта „Караван омладинског предузетништва”

     Онлајн платформа за младе предузетнике
Привредна комора Србије, у сарадњи са Привредним фору-

мом младих, развила је прву специјализовану интернет платформу 
намењену почетницима у пословању. 

Циљ платформе „Омладинско  предузетништво“ 
(omladinskopreduzetnistvo.pks.rs.) јесте да на једном месту обједини 
све информације важне за почетак пословања, као што су инфор-
мације о актуелним конкурсима, процедурама за оснивање фирме, 
едукативни садржаји за почетнике у пословању, као и примери 
добре праксе из непосредног окружења. У оквиру платформе савет-
ници ће одговарати и на упите у вези са отпочињањем или вођењем 
пословања.

Интернет платформа је развијена као активност недавно завр-
шеног пројекта „Караван омладинског предузетништва“, који је на 
свом осамнаестомесечном путовању учинио много лепих ствари на 
пољу развоја предузетништва и предузетничког духа код младих, 
едукујући и мотивишући младе широм Србије да се баве предузет-
ништвом. Пројекат је од стране Европске комисије проглашен за 
најбољи национални пројекат који промовише предузетништво за 
2017. годину и у новембру ове године представљаће нашу земљу у 
Естонији, међу чланицама и приступним чланицама Европске уније 
на такмичењу за најбољи европски пројекат.

В.П, Ј.Б.

     
Европска комисија је прогласила овај пројекат 

најбољим националним пројектом када је у пи-
тању омладинско предузетништво

     Нова дигитална револуција доноси промену 
послова који сада постоје. Зато већ данас треба 
да школујемо оне који ће радити у дигиталној ре-
волуцији
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ПУТ КОЈИ ВОДИ ДО РЕЗУЛТАТА
Активно тражење посла

Одавно је речено да је тражење посла - озбиљан посао коме се 
треба посветити. Можда вам се посрећи, па веома брзо нађете 
посао или сте можда заиста добар кандидат око кога се посло-
давци неће много размишљати и добијање или промена посла 

ће за вас ићи брзо и лако. Ако то ипак није случај, следећи савети могу 
помоћи да се до жељеног посла дође брже.

Припремите биографију
Ово је један од првих корака које морате предузети при тражењу 

посла. Добра биографија није гаранција да ћете добити посао, али ако 
није довољно добра, питање је да ли ћете уопште доћи до следећег кру-
га селекције, а често је потребно да прођете и неколико кругова да бис-
те добили понуду за посао. Зато је важно да добро проучите савете за 
писање биографије и цаке које ће вам помоћи да је усавршите. Избег-
ните најчешће грешке које кандидати праве у својој пријави за посао, а 
искористите и могућност да кроз кратак тест проверите колико је ваша 
биографија добра.

Поставите биографију у базе агенција за људске 
ресурсе

Постављање биографије у базе агенција за људске ресурсе захте-
ва мало времена и труда, али омогућава да послодавци и HR агенције 
које претражују ову базу дођу до вас, што повећава шансе за посао. 
При томе, можете да подесите жељени ниво приватности и осигурате 
се да ваше идентификационе и контакт податке добију само послода-
вци којима ви желите то да омогућите. Осим тога, по жељи можете да 
контактирате директно и неку од HR агенција, урадите њихове тестове 
знања, способности и вештина и тако уђете и у њихову базу кандидата.

Пратите актуелне понуде послова
Кључан корак! Уколико не пратите редовно понуду послова, можда 

ће идеална прилика проћи мимо вас. Предност тражења посла путем 
интернета је управо у томе што специјализовани сајтови за запошља-
вање пружају најобухватнију базу актуелних конкурса за посао којој 
можете приступити бесплатно у свако доба, добити веома широк спек-
тар информација које су вам битне за запослење, као и конкурисати 
веома брзо из сопственог дома.

Пријавите се на мејлинг листу
Ово је још једна могућност која вас ништа не кошта, а омогућава 

вам стални увид у нове конкурсе за посао. Пријављивање на мејлинг 
листу огласа за посао је брзо и једноставно, а када се региструјете мо-
жете да одаберете област посла и град за који желите да примате огласе 
за посао. Уколико више волите RSS (Real Simple Syndication), постоји и та 
могућност.

Обавестите пријатеље да тражите посао
Обавештавање пријатеља да тражите посао, поготово оних који се 

крећу у пословним круговима, није лоше, јер и преко њих можете ус-
пут сазнати за неку занимљиву понуду. Грађење мреже пословних и 
приватних контаката се назива умрежавањем (networking) и може вам 
бити од користи и при тражењу/промени посла. Имајте на уму да умре-
жавање и запошљавање уз препоруку није исто што и „потезање везе“.

Одаберите посао за себе - немојте конкурисати на све 
огласе редом

Ово је корак на коме, нажалост, многи људи у старту испадају из 
трке за послом. Наиме, у условима велике конкуренције, послодавцима 
је врло лако да само на основу биографије или пар питања на интервјуу 
одбаце кандидате који нису довољно добри. Узрок томе је што особа не 
зна тачно чиме жели да се бави, нема јасну визију свог професионалног 
развоја или тражи било какав посао, конкурише за посао за који нема 
потребне предиспозиције, образовање или искуство или чак уопште не 
одговара условима конкурса (што се често дешава). Иако на први по-
глед делује да ћете слањем пријава на што већи број огласа повећати 
шансе за посао, то заправо није тако, јер није поента само у квантитету 
него и у квалитету пријава за посао. Да бисте се запослили, потребно 
је да нађете посао и послодавца који вама одговара али и којима ви 
одлично одговарате. У ту сврху, можете да се тачно информишете какве 
квалификације се траже за одређене области рада и какав посао вас 
очекује, као и која су занимања најтраженија. Конкурисањем на готово 
сваки расписани оглас себи заправо смањујете шансе за посао, а тиме 
повећавате своје незадовољство, јер од бројних послатих пријава ника-
ко да добијете позитиван одговор (а често ни било какав одговор). Када 
тражите било какав посао, велике су шансе да, када га нађете, он буде 
управо такав - „било какав”.

Информишите се о фирмама у које конкуришете
Послодавци воле људе који се припреме за интервју, који су се ин-

формисали о компанији у којој конкуришу и који показују жељу да раде 
баш за ту компанију. Ово је битно и за вас лично, јер као што фирма бира 
вас, тако и ви бирате добру фирму за себе.

Припремите се за интервју за посао
Поставите се мало у улогу послодавца - добар послодавац се при-

према за сваки процес селекције и за интервјуе за посао, који могу чак 
бити и у више кругова, индивидуални или групни и др. Дакле, улажу 
време и енергију да би одабрали најбољег кандидата. Самим тим и ви 
треба да се припремите како бисте се на најбољи начин представили, 
показали да знате зашто сте ту и да поседујете тражене квалитете за 
посао. Припремите се за најчешћа питања послодаваца на интервјуу, 
припремите и своја питања за њега и избегните неке од најчешћих гре-
шака кандидата. Такође, своју спремност за интервју можете да прове-
рите и кроз тестове које ћете наћи на нету.
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Усавршавајте се
Развијање ове навике је предуслов да изградите узлазну и успешну 

каријеру и показаће колико сте заиста спремни да сопственим радом 
обезбедите себи бољу професионалну будућност. Радом на себи повећа-
вате шансе да добијете (бољи) посао, али такође повећавате и сопствени 
ниво самопоуздања, јер ћете се осећати добро што стичете нова знања 
или вештине, постижете боље резултате и генерално остварујете напре-
дак. Ту се мисли и на професионалне вештине али и на лични развој 
који ће вас учинитим бољом, способнијом и срећнијом особом.

Све ово можете постићи кроз разне програме неформалног образо-
вања, курсеве, стручна предавања и конференције и слично, али и само 
сопственим радом и уз минимална или никаква финансијска улагања. 
Постоји много књига које вам могу бити од користи, а које не коштају 
много. На интернету се може наћи доста практичних савета и литера-
туре која је бесплатна. За стицање добрих радних навика вам не треба 
нико други до вас самих и јаке воље.

Ако желите да промените посао
Ако сте у радном односу и желите да промените посао, коректно је 

да садашњег послодавца обавестите благовремено о тој намери, како 
би се и он на време припремио и нашао замену. Водите рачуна да мора-
те испоштовати отказни рок. Међутим, пре одласка пружите прилику 
послодавцу да вам понуди боље услове рада или већу зараду, што може 
променити ваше мишљење. 

Ако сте незапослени
Да ли знате неке стварно успешне и срећне људе који су песимисти? 

Те две ствари просто не иду заједно, јер ако размишљате „црно“, увек 
ћете више видети око себе лоше ствари, дружићете се са људима који 
су исто толико незадовољни и изаћи ће вам из видокруга добре ствари 
које се дешавају. Реално посматрање ствари је једини пут ка успеху, али 
није лак, јер захтева много снаге и сталног рада како бисте превазишли 
све проблеме на које наиђете. 

Ако дугорочан труд да нађете посао није дао резултате, онда де-
финитивно морате нешто да мењате, јер ако наставите да размишљате 
и радите на исти начин, логично ће следити стално и исти резултати. 
Наоружајте се стрпљењем, добром вољом и снагом за сопствене про-
мене, урадите анализу ствари које вам отежавају долазак до посла, а 
које можете сами да промените, направите конкретан план како ћете 
да мењате те ствари и будите упорни и доследни. Фокусирајте се на оно 
што можете да промените и унапредите код себе (а тога сигурно и увек 
има) и ако будете у томе упорни, резултати ће се постепено јављати. 
Корак по корак, не очекујте одмах чуда.

Испуните време конструктивно
Ово је један од начина да задржите свој оптимизам и добру вољу у 

дужем периоду незапослености. Своје време испуните конструктивним 
активностима због којих ћете се осећати добро и осећати да постижете 
неке резултате. Кроз све то ви заправо радите на себи, а пожељно је да 
слободно време искористите и за обуку и унапређење вештина и знања 
која вам недостају, што ће вам олакшати долазак до посла.

Ако немате радног искуства
Потражите праксу. У данашње време радно искуство је врло тра-

жен квалитет међу потенцијалним радницима, па је самим тим је по-
жељно да га имате. Наравно, можете се запитати како да стекнете радно 
искуство ако нико неће да вас запосли без њега, али и то се да решити 
на више начина, било тако што ћете волонтирати, укључити се у рад 
студентских, омладинских организација или преко сајтова потражити 
праксу у некој компанији.

Ако размишљате о покретању сопственог посла
Покретање сопственог посла није за свакога и не жели свако ту вр-

сту одговорности, али ако је то ваша жеља - само напред. Вођење соп-
ствене фирме може да донесе много задовољства али захтева много 
труда, сталног усавршавања и времена. Када се одлучите да кренете 
у том правцу, користите сваку прилику да се информишете на прави 
начин који вас све кораци очекују и да развијате пословне вештине које 
ће вам бити неопходне.
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НЕМА КО ДА РАДИ
Зашто млађим пензионерима не омогућити да раде без губитка права на пензију, ако имају жељу за 

послом - поручила је недавно Хрватска привредна комора

Хрватска враћа пензионере у погон

Послодавци у свету цене искуство и смиреност старијих особа, 
али их не запошљавају“, каже Предраг Бејаковић, с Института 
за јавне финансије. Каже и да постоји предрасуда, за коју тврди 
да је потпуно погрешна и неутемељена, како су старији људи 

мање продуктивни од млађих. Сматра да је штета што људи рано одла-
зе у пензију: „Вероватно сте чули да је BMW имао две фабрике, у једној 
су радили само млађи, у другој млађи и старији. У другој је број шкарта 
био осетно мањи. Можете завршити најбоље школе, али кроз рад стиче-
те искуство. У целини, у Хрватској се одлази рано у пензију. Мушкарци 
би требало да иду са 65 година, а одлази се с нешто више од 62 године, а 
жене одлазе још раније. Имамо јако младе пензионере“, каже он.

Повод таквој идеји, која се не чује први пут, а није нешто што је 
домаћа измишљотина, јесу проблеми неких домаћих предузетника у 
налажењу радне снаге.

Идеја није оригинална, Немачка је мини реформама смањивала 
повлашћене пензије и млађе пензионере враћала у свет рада на при-
времене и повремене послове вредне до 600 евра. Док је немачка еко-
номија годинама гладна радне снаге, у Хрватској је учинцима кризе 
избрисано више од пола милиона радних места, а број пензионера је са 
656.000 скочио на 1,2 милиона. 

Број оних који уплаћују пензијске доприносе пао је на тренутних 
1,5 милиона с око два милиона људи у 1990. Још 1990. године један пен-
зионер био је „покривен“ с три осигураника, данас са свега 1,24 осигу-
раника. Јасно је да је за то заслужно превремено пензионисање, чиме се 
куповао социјални мир, као и криза у којој су на листи за отказе увек 
први они који имају услов за пензију. 

Пре више од три године о повратку млађих пензионера на тржиште 
рада говорио је Дамир Новотни, који је њихов повратак у свет рада 
сматрао важним за избегавање спуштања нивоа пензија, будући да је 
пензијски систем онда и данас годишње коштао више од 36 милијар-
ди куна, од чега се око 16 милијарди повлачи из буџета и то генерише 
дефицит. Када смо тог економисту питали где ће радити ти људи кад 
у Хрватској нема посла ни за младе, рекао нам је да ће се радна места 
створити одливом младе радне снаге у земље ЕУ и да је Европа то већ 
видела. Догађало се то на Исланду, у Ирској и другим земљама из којих 
су млади одлазили да раде у друге земље. 

Након што је, према неким рачуницама, само лани земљу напусти-
ло око 80.000 људи, видимо да је економиста добро прогнозирао. 

Предраг Бејаковић сматра да је повратак пензионера у свет рада 
одлична идеја, али не зна колико је спроводива. 

„Ако би се нашао мотивациони чинилац да се врате у рад било би 
добро. И сад постоји могућност за то, али ако се разболе трошак боло-
вања иде на терет послодавца, а то је демотивишуће. Било би корис-
но да се старије особе врате у свет рада. Не морају радити пуно радно 
време, не морају радити сваки дан. Ко имало путује по свету зна да 
стјуардесе у америчким авионским компанијама имају по 70 година, да 
продавачице у дућанима у западној Европи имају више од 70 година. 
Рад је у сваком случају јако добар начин социјализације. Ако радите у 
старости, велике су шансе да ћете бити здравији и нећете имати про-
блеме изолованости, депресије и слично. Идеја ми се чини добра, али 
знајући како смо неспретни у спровођењу најбољих идеја, треба бити 
јако опрезан“, истиче др Бејаковић. 

У Хрватској чак 26 одсто свих пензионера или њих 327.910 има од 
40 до 60 година, а од тог броја их је 147.747 млађе од 60 година, односно 
12 одсто свих пензионера нема ни 60 година. Просечна старосна пен-
зија оних с 40 и више година стажа је 3.450 куна, а сваки пети има више 
од четири деценије стажа. Превремена старосна пензија тежи у просеку 
2.356 куна. Јасно је да би неким пензионерима враћање у свет рада било 
добродошло. Дакако, ако не би изгубили право на пензију. 

Ништа против тога да се неки од 327.910 данашњих пензионера 
који имају од 40 до 60 година врате у економију, нема ни Љубо Јур-

чић с Економског факултета у Загребу. 
Но, мишљења је да ту треба поставити 
одређене критеријуме. 

„Запошљавање младих пензионе-
ра је оправдано ако нема незапосле-
них образованих људи у радној доби у 
струци у којој се запошљавају пензио-
нери. Тако је отклоњена могућност да 
запошљавањем пензионера остављамо 
младе незапосленима. Уз то, запошља-
вање пензионера мора донети повећа-
вање бруто домаће производње и изво-
за. То би били услови”, каже он. 

„Проблем је и у томе што пензио-
нери који примају 3.000 куна пензије 
неће за додатних хиљаду куна ићи на 
посао јер им је толики трошак одласка 
на посао, а у пензији у свом дому и селу, 
директно или индиректно привреде 
више. Није довољно понудити већу пла-
ту од пензије за излазак из пензије, то 
ће ретки прихватити. Ту треба постави-
ти аранжмане - један је задржати их у 
пензији, друга је могућност да посло-
давац исплаћује бруто плату као нето, 
да не исплаћује доприносе јер пензио-
нери имају сва осигурања”, сматра Јур-
чић. Извор: Слободна Далмација 
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Међународни сајам предузетништва и привреде „Експо Ниш 
2017“, који ће у Хали „Чаир“ бити одржан од 21. до 23. септем-
бра, требало би да окупи и повеже привреднике из преко 60 
места из Србије и иностранства, најављено је приликом пот-

писивања Протокола о сарадњи у Градској кући у Нишу. Тим поводом, 
крајем прошлог месеца потписан је и Протокол о заједничком учешћу у 
организацији предстојећег Међународног сајма привреде. Протокол су 
потписали градоначелник Ниша Дарко Булатовић, председник Општи-
не Пантелеј Братимир Васиљевић, заменица директора Филијале Ниш 
Националне службе за запошљавање Наташа Станковић, директор Ре-
гионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког округа 
Александар Милићевић и представник Општег удружења привредника 
и занатлија Ниша и Клуба привредника Ниша Горан Попадић.

„Имамо намеру да Нишу вратимо стари сјај. У овај посао око сајма 
укључено је преко 70 самоуправа, чији је задатак да на својим тери-
торијама покрену привреднике и предузетнике и да их упуте у Ниш“, 
рекао је Братимир Васиљевић, председник Општине Пантелеј и позвао 
предузетнике из Ниша и осталих градова у Србији и региону да буду 
излагачи на Првом нишком сајму привреде и предузетништва „Експо 
Ниш 2017“.

Прилика за незапослене
Заменица директора Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић изра-

зила је велико задовољство што ће филијала имати значајну улогу у 
организацији ове манифестације.

„У оквиру Сајма предузетништва биће организован и сајам запо-
шљавања. Филијала Ниш има велико искуство и богату традицију када 
је организација оваквих догађаја у питању. Потписивање овог прото-
кола уједно је и индикатор одличне сарадње Филијале Ниш како са 
Градом, тако и са осталим локалним самоуправама“, истакла је овом 
приликом Наташа Станковић.

Горан Попадић, из Удружења привредника и занатлија, истиче да 
Ниш овакав сајам није имао још од Другог светског рата, а да је таквом 
граду он више него потребан. Очекује, каже, да ће сајам пре свега бити 
од користи нишким угоститељима и винарима који ће излагати своје 
производе.

„Удружење је препознало једну озбиљну организацију, утолико 
више јер су овог пута у рад укључени Општина Пантелеј, Клуб привред-
ника, Национална служба за запошљавање и Привредна комора. Ово је 
добар увод да се у Нишу постави потреба да се направи једно велико 
сајмиште“, рекао је Попадић.

Традиционално добра сарадња
Градска општина Пантелеј је још једна у низу локалних самоупра-

ва са којима НСЗ има вишегодишњу успешну сарадњу. У овој општини 
је 2014. године оформљен Савет за запошљавање, који је од почетка 
године забележио веома добре резултате у раду. У обуке за познатог 
послодавца, које су реализоване са компанијом „Леони“, до краја годи-
не биће укључено 100 људи, уз техничку подршку Националне службе. 
Преко Локалног акционог плана за 2017. годину Општина Пантелеј је 
аплицирала и за пројекте јавних радова, на којима је ангажовано 20 
лица из теже запошљивих категорија. На подручју општине Пантелеј 
тренутно је незапослено 5.449 особа, што је за 5% мање у односу на исти 
период прошле године, а чак 20% мање у односу на 2014. годину. Ови 
подаци најбоље показују да је овакав вид сарадње између институција 
пожељан и да даје добре резултате.

Поводом обележавања крсне славе Свети Пантелејмон и Дана 
општине, на свечаној седници Скупштине општине додељене су бла-
годарнице државним институцијама, приватном сектору, истакнутим 
спортским клубовима, културно-уметничким друштвима и појединци-
ма за успешну сарадњу и велики допринос локалној заједници.

Благодарницу за институционалну сарадњу и партнерство у јав-
ном сектору председник Општине Братимир Васиљевић уручио је ди-
ректору Филијале Ниш НСЗ Бобану Матићу. Ова награда представља 
велику част за Националну службу за запошљавање и уједно обавезује 
на још већу одговорност и још бољу сарадњу у будућем периоду.

ПРИВРЕДНИЦИ НА ОКУПУ
Први Међународни сајам предузетништва у Нишу

Удружење привредника и занатлија препознало је једну озбиљну организацију, утолико више 
јер су овог пута у рад укључени Општина Пантелеј, Клуб привредника, Национална служба 
за запошљавање и Привредна комора. Ово је добар увод да се у Нишу направи једно велико 

сајмиште

     
450 нових радних места

Међу приоритетне циљеве развоја у 2017. години Градска уп-
рава у Нишу поставила је и активности локалне самоуправе на ст-
варању повољног амбијента за нове привредне инвестиције и ново 
запошљавање. Тако су у просторијама ПКС, ПКС РПК Ниш, минис-
тар привреде Горан Кнежевић и директор компаније „Грамер“ из 
Алексинца Пјерлуиђи Ђионе 29. јула потписали уговор о издвајању 
подстицајних средстава за нову инвестицију те компаније вредне 
четири милиона евра (1,8 милиона евра за подстицаје и 3,7 милиона 
улагања у основна средства).

Министар Кнежевић истакао је том приликом да ће до краја 
2019. године нова инвестиција омогућити упошљавање 450 нових 
радника, због чега се очекује да „Грамер“ достигне бројку од близу 
2.000 запослених.
Директор компаније „Грамер“ Пјерлуиђи Ђионе истакао је да ће 
нова инвестиција обезбедити тој компанији сигуран посао до 2023. 
године.

„Поред нових радних места, нова инвестиција ће омогућити 
увођење нових технологија, каквих до сада није било у Србији“, 
изјавио је Ђионе. 

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж подсетио 
је да компанија „Грамер“, која се бави производњом навлака за ау-
томобилска седишта, четврти пут проширује своје погоне и произ-
водњу у Алексинцу. Чадеж је позвао привреднике да преко Коморе 
аплицирају за подстицајна средства која Влада Србије и Развојна 
агенција одобравају инвеститорима. Пред потписивањем су угово-
ри који ће обезбедити подстицаје за 53 компаније које ће инвес-
тирати 1,3 милијарде евра и отворити 30.000 нових радних места. 
Министар Кнежевић је у обраћању медијима истакао да је Влада 
Србије направила добар амбијент за долазак инвеститора. „У по-
следњих пар година инвеститори су на подручју југа Србије уло-
жили преко 600 милиона евра и запослили 25.000 људи“, казао је 
Кнежевић.

Прес НСЗ



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. 064/8107-224

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90
 

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


