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УВОДНИК

КРЕАТИВНА ИНДУСТРИЈА

У Србији у последње две деценије велики број младих завр-
шава школе и факултете за модни дизајн и покушава да се са-
мостално оствари у модној индустрији, пошто за све нема мес-
та у постојећим модним кућама. С тим у вези намећу се питања 
- Да ли они успевају да живе од моде? Да ли имају могућност 
да креирају, да имају своју радњу, да запошљавају? Искуства 
су различита. Има оних који су брзо одсутали од моде, али и 
оних који су стигли до самог врха светске модне сцене, попут 
Роксанде Илинчић. С друге стране, на Београдској недељи моде 
већ низ година уназад своје нове колекције представља бар 20 
истих креаторских имена, што би требало да значи да они трају 
и да у Србији живе од моде.

У Београду је потписан Oперативни протокол с циљем 
ефикасног спровођења Споразума између Владе Републике Ср-
бије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана 
Републике Србије у Републици Словенији, којим се регулишу 
административна и техничка питања у поступцима запошља-
вања, као и размена података између надлежних носилаца 
електронским путем и заштита података. Оперативни прото-
кол потписали су директор НСЗ Зоран Мартиновић и дирек-
торка Завода за запошљавање Републике Словеније Мавриција 
Батич, а испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Србије потписивању су присуствовали ми-
нистар Зоран Ђоређевић и државна секретарка Бојана Станић.

У овом броју Послова представљамо вам још једног ус-
пешног предузетника који има дугогодишњу, добру сарадњу 
са Националном службом за запошљавање. Прича нас води у 
Краљево, у ветеринарску амбуланту „БојанВет“. Захваљујући 
посвећености, сталном усавршавању, али и правом одабиру до-
брих радника уз помоћ НСЗ ова савремена амбуланта успешно 
ради и развија посао.

Предузетничку причу овај пут смо посветили брачном 
пару Недељковић из Београда. Они су прави пример како се 
може постићи успех у приватном бизнису када се роди пра-
ва идеја, испита тржиште, искористи стечено искуство у прет-
ходним пословима и приступи му се са пуном посвећеношћу. 
После две и по године од отварања прве продавнице кнедли, 
Недељковићи су отворили још два локала.
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О дувек су кућни љубимци, најчешће 
пси или мачке, попут чланова по-
родице, посебно за млађе чланове. 
Међутим, временом се знатно 

повећао њихов број, међу власницима има 
и много старијих људи, па се свакодневно 
можемо уверити у изреку да је пас чо-
веков најбољи пријатељ. Они који имају 
љубимце имају и обавезу да их хране, да 
воде рачуна о њиховом здрављу, хигијени, 
а посебно људи који деле стамбени прос-
тор са својим љубимцем. Управо када  је 
у питању нега, брига о здрављу и изгледу 
кућних љубимаца, у Краљеву се посебно ис-
тиче савремена ветеринарска амбулан-
та „БојанВет“, која послује од 2007. године.

Од тада до данас, власник и оснивач 
амбуланте Бојан Милојевић похађао је 
многе курсеве и семинаре за негу и бри-
гу о животињама, што му је омогућило да 
пословање амбуланте подигне на виши 
ниво и увек буде корак испред осталих. 
Данас амбуланта пружа све врсте вете-
ринарских услуга, од основних потреба 
сваког љубимца, као што су прехрана и 
вакцинисање, преко дијагностике, хи-
руршких захвата, порођаја, дерматоло-
гије, па све до улепшавања паса и мачака.

Да би све ове услуге могле квалитет-
но да буду обављене, Бојан, по занимању 
дипломирани доктор ветерине, имао је 
потребу да прошири свој тим, па се опре-
делио да стручни кадар потражи преко 
Националне службе за запошљавање у 
Краљеву. Иако је сваке године све мање 
свршених ученика ветеринарске струке 
који остају да живе и раде у Краљеву, 
то није спречило краљевачку филијалу 
Националне службе да развије добру 

сарадњу са амбулантом „БојанВет“. То 
је резултирало тиме да је Бојан до сада 
користио чак три различите мере при-
ликом запошљавања нових радника: 
Програм субвенције за отварање нових 
радних места, Програм стручне праксе  
и Програм приправника за незапослене 
са средњом стручном спремом.

Из разговора са Бојаном сазнали смо 
да је веома задовољан избором кандида-
та и да ће због тога опет радо користи-
ти услуге НСЗ. Истиче да му је посебно 
драго што је довољно квалификован да 
користи мере за запошљавање јер тиме 
доприноси и смањењу броја незапос-
лених у Краљеву, али и унапређује рад 
своје амбуланте.

Многи незапослени млади људи су 
управо уз помоћ и подршку НСЗ успе-
ли да направе прве и значајне кораке у 
пословном свету, што доказује пример 
једне од шест радница, Милице Мироса-
вић. По завршетку средње ветеринарске 
школе одмах се пријавила на евиденцију 
Националне службе за запошљавање, 
али није се надала да ће брзо успети да 
нађе одговарајући посао. „Ипак, уз доброг 
саветника све је могуће“, каже она. Њен 
саветник је препознао јаку вољу за ра-
дом и усавршавањем, па је прво похађа-
ла обуку за активно тражење посла, где 
је сазнала на које све начине може доћи 
до запослења, како се треба понашати 

приликом разговора за посао и које све 
повољности НСЗ нуди свим лицима која 
су на евиденцији. Након успешно завр-
шене обуке, Милица је исказала жељу да 
буде укључена у програм стручне прак-
се како би стекла радно искуство у свом 
занимању ветеринарског техничара и до-
била је прилику у „БојанВет“ амбуланти. 
„Пријављивањем за овај програм добила 
сам могућност да знање из средње школе 
искористим у пракси, а пре свега да учим 
од најбољих“, истиче Милица. 

Као неко ко заиста воли животиње, Ми-
лица је кроз праксу научила да разуме њи-
хове потребе. Залагањем и марљивошћу се 
истакла, па је по завршетку праксе добила 
прилику да заснује стални радни однос у 
амбуланти. Како каже, иако је посао дина-
мичан и сваки дан доноси ново искуство, 
срећна је што баш ту ради, јер кроз помоћ у 
лечењу животиња има прилику да покаже 
сву љубав и хуманост према њима. „Упра-
во нас та љубав према животињама чини 
бољим људима и то би требало да буде 
главни мотив за рад сваком ветеринару, 
као и то што власницима љубимаца враћа-
мо осмех на лице“, каже Милица. 

„БојанВет“ је само један од примера 
како се идеја може реализовати у добар 
бизнис и да се сарадњом са НСЗ може 
доћи до одговарајућег стручног кадра. 

Владимир Раковић

РАЗВОЈ ПОСЛА
УЗ СТРУЧАН КАДАР

Сарадња НСЗ са послодавцима
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У Србији у последњих 15-ак и више 
година велики број младих завр-
шава школе и факултете за модни 
дизајн и покушава да се самостал-

но оствари у модној индустрији, пошто 
за све нема места у постојећим модним 
кућама. С тим у вези наметнуло нам се 
питање - да ли они успевају да живе од 
моде, да креирају, имају бар једну своју 
радњу, да запошљавају бар неколико 
људи? Искуства су сигурно различи-
та. Има и оних који су брзо одсутали од 
моде, али и оних који су стигли близу са-
мих врхова светске модне сцене као што 
је, на пример Роксанда Илинчић. С дру-
ге стране, на „Београдској недељи моде“ 
(Belgrade fashion week) већ низ година нове 
колекције представи бар 15 до 20 истих 
креаторских имена, што би требало да 
значи да они трају и да у Србији живе од 
моде. Уз то, из године у годину појављују 
се и нова имена, а квалитет једне мани-
фестације као што је Београдска недеља 
моде одражава се управо кроз квалитет 
ових дизајнера, односно њихових колек-
ција. Једно су, међутим, похвале после ре-
вије, а друго како ће се одређени дизајнер 
снаћи на тржишту које, како се често на-
помиње, зна да буде врло сурово. 

Весна Крацановић која је завршила 
пејзажну архитектуру и Вишу школу ли-
ковних и примењених уметности, дизај-
ном се бави од 2002. године и са тим иску-
ством, без икакве дилеме тврди да у Србији 
може да се живи од моде. „Ако волите свој 
посао, трудите се и реализујете своје идеје, 
оснујете тим који добро сарађује, осмис-
лите начине продаје, наравно да може да 
се живи од овог посла“, каже Весна, која од 
2010. године има свој бренд „Модле“. Тре-
нутно сам присутна у два продајна центра 
- у Чумићевом сокачету, односно ‚Белгрејд 
дизајн дистрикту‘ и у концепт радњи у 
Чубриној“, наводи дизајнерка, која је пра-
ви пример предузетнице која је искорис-
тила могућности које Национална служба 
за запошљавање нуди онима који се одлу-
че за самозапошљавање.

„У самом старту, 2010. године, конку-
рисала сам за средства код Националне 
службе за запошљавање за отварање 
предузетничке радње и добила их. По-
том сам добила и помоћ за новозапосле-
не које сам ангажовала преко НСЗ, пре 
седам година сам запослила прву особу, 
а ове године две. Пратим и даље конкур-
се и код других организација, па можда 
буде још нешто“, наводи Весна. 

Када људи виде једну обичну малу 
модну радњу, није мало оних који поми-
сле да ли се овде прода довољно арти-
кала да би власница, најчешће и дизај-
нерка, могла да живи од тога. Међутим, 
при томе се заборавља да то данас није 
једини начин продаје. „Са неколико коле-
гиница често излажем у иностранству“, 
каже Весна Крацановић. „У последњих 
седам-осам година смо присутни на свим 
модним сајмовима од Копенхагена пре-
ко Штутгарта, Минхена, Цириха, Базела, 

до Беча и Граца. Откако смо кренуле, 
наша публика је презадовољна и увек се 
враћа на наш штанд. Значи, ради се, нема 
стајања, имам тим од шесторо људи, по-
чела сам да купујем материјале у Ита-
лији, и то је већ један систем који функ-
ционише, и те како одржив“, констатује 
дизајнерка.

Њене колегинице Јасмина Вујовић 
(„GetUp“) и Будислава Кековић („Будисла-
ва“) такође су са својим моделима при-
сутне у „Белгрејд дистрикт дизајну“, а 

КРЕАТИВНА ИНДУСТРИЈА
ТЕМА БРОЈА    Предузетничка искуства домаћих дизајнера

На српској сцени постоји велики број модних дизајнера који имају сопствене 
брендове и успевају да трају и живе од својих креација. Питали смо их како им то 

успева, али и који су најважнији изазови са којима се суочавају

     
СВАКО ТРАЖИ СВОЈ ПУТ 

   „У последњих пар година имамо експанзију модних дизајнера, али не могу да кажем 
ни да ли је то добро, или није. Нека свако нађе свој пут“, каже Весна Матијевић, која је 
непуну деценију дизајнирала за модну кућу АМЦ, потом шест година радила под својим 
брендом, док је већ неколико година предавач на Италијанској академији за модни 
дизајн. Она додаје да не може а да не примети да се део младих дизајнера представља 
на ревијама уз помоћ спонзора и да је то израженије него раније. 
   На питање да ли се у Србији може живети од моде, Весна истиче да је мода промењи-
ва и пуна изазова. „Неко ко је у моди већ дуже време покушава на овај или онај начин 
да опстане. То је наш животни позив. Мислим да ја, као ни они, ништа друго не бих могла 
да радим, јер је у питању љубав која одувек у мени постоји и штета би била да нисам у 
томе“, каже Весна која, иако је сада више ангажована као предавач, радо прихвати да 
уради неку колекцију па се и на 45. Фешн вику представила са креацијама рађеним за 
кућу „Бонати“. 
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од овог пролећа и у заједничком дизај-
нерском простору „Белгрејд дизајн хаб“ 
(Belgrade Design Hub) на Дорћолу, у коме 
осим својих у понуди имају и креације 
других дизајнера које, како кажу, воле и 
који се уклапају у њихову визију. И док за 
уметничку и креативну страну свог пос-
ла не брину, ове две дизајнерке су више 
преокупиране проналажењем квалитет-
них кројача и продаваца.

„Врло тешко је наћи кројаче“, каже 
Будислава. „Мислим да они и не стигну 
да се пријаве код Националне службе 
за запошљавање, а већ имају договорен 
посао. За продавце је такође проблем, 
јер ово је, ипак, једна делатност где жена 
која је запослена у радњи мора да задо-
вољи више критеријума, од познавања 
материјала и оног што нудимо, до по-
знавања чак и психологије купца - да 
зна шта би он желео и шта му одговара. 
Међутим, никако не бежимо од могућ-
ности да се у ту причу могу уклопити и 
жене из групе старијих, искуснијих, па 
и особе са инвалидитетом. Људи могу 
бити стручни на неке друге начине, без 

обзира на њихова физичка ограничења. 
Пошто за запошљавање тих особа постоје 
и одговарајуће повластице од стране др-
жаве, то свакако може бити битно сваком 
власнику предузетничке радње“, напо-
миње она. 

Дизајнерка Јасмина Вујовић ово питање 
посматра из још неких углова. „Ако за про-
давца запошљавамо особу са евиденције 
НСЗ, то значи да је одмах и пријављујемо, 
а немамо пробни рад који би био пожељан 
како бисмо видели да ли се та особа уклапа 
у наш концепт рада. Такође, у вези добијања 
субвенција када запошљавамо лица са еви-
денције НСЗ за нашу делатаност, не мислим 
да је добро што постоји услов да морамо 
да две године држимо радника, пошто не 
зависи само од нас да ли ће жена коју смо 
запослили остати толико. Некима досади, 
искрсну им друге обавезе и оне дају отказ. 
Самим тим смо у проблему, јер морамо за 
исти тај новац у року од осам дана да нађе-
мо нову особу и запослимо је под истим ус-
ловима“, наводи Јасмина.  

Ненад Радујевић, директор модног 
студија „Клик“ (Click) и оснивач „Београд-

ске недеље моде“, после 23 године и 45 
одржаних „Недеља моде“ каже да никако 
не може рећи да се у Србији не може жи-
вети од моде, кад већ он живи толико. „И 
уз све то још увек сам ведар, насмејан и ен-
тузијастичан, што значи да то ипак добро 
функционише. Наравно, нећу да вам кажем 
колико је тешко и нећу да кукам, јер нисам 
таква особа, али ми је задовољство да и по-
сле 45. Недеље моде дајем изјаву као и пре 
23 године и да вероватно да имам исту ту 
енергију и ентузијазам као и са првог. То је 
онда и довољан доказ да ја, пре свега, во-
лим ово што радим, да имам снаге и енер-
гије да анимирам људе из мог тима да ме 
прате и да дизајнери, пре свих, имају пове-
рење у мене да ћемо заједно нешто добро 
урадити. И ова 45. Недеља моде доказ је 
да смо направили сјајну манифестацију, са 
сјајним колекцијама, а када о томе сведоче 
и хвале вас интернационално познати но-
винари и медији, онда задовољство урађе-
ним не може бити веће него што је“, каже 
Радујевић, који са искуством које има може 
без проблема да процени не само квалитет 
нечијег рада него и потенцијал.

„Има толико сјајних талентованих ди-
зајнера којима треба јачи или слабији ’ве-
тар у леђа’. Управо за то служи наш проје-
кат FW Инкубатор, који открива младе и 
талентоване дизајнере, нове људе и поку-
шава да им покаже да је могуће живети и 
радити у Србији и да одавде могу да се от-
варају разна интернационална врата, што 
и радимо. Тако ће млада Гала Боровић у 
септембру имати ревију у Лондону, где се 
већ неколико наших креатора протеклих 
година представљало у оквиру „Лондон-
ске недеље моде“ (London Fashion Week-a)
и који и данас граде свој пут у моди. То је 
резултат нашег интернационалног рада 
и напора које чинимо“, закључује Радује-
вић. Славица Даниловић

     
КРОЈАЧИ НАЈТРАЖЕНИЈИ

   Домаћи дизајнери који се одлучују на самосталан бизнис, а још више модне куће, од-
носно мала и средња предузећа која се баве модом, свакодневно исказују потребу за 
квалитетним и образованим младим кадровима, пре свега кројачима. У тзв. класичном 
средњем образовању, поред профила модни кројач постоји још 10 образовних профила 
из подручја производње текстила и кожарства. У складу са дуалним образовањем, као 
најбољим начином да се одговори потребама привреде и захтевима тржишта, већ од 
наредне године очекује се увођење нових образовних профила у текстилним школама 
у Србији. Габријела Грујић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја, 
недавно је на скупу у Привредној комори Србије истакла да у модној, као и у свакој 
индустрији, морамо креирати профиле који прате савремени технолошки развој и дају 
шансу ђацима да кроз квалитетно и применљиво образовање савладају све изазове мо-
дерног доба. Поводом завршетка јавне расправе о Нацрту закона о дуалном моделу сту-
дија у високом образовању, она очекује да се усвоји модеран пропис који ће омогућити 
будућим инжењерима у области текстилне индустрије да стекну знање чија ће примена 
нашу модну индустрију учинити још иновативнијом и конкурентнијом.
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У оквиру спровођења Локалног акционог плана запошља-
вања Града Чачка за 2019. годину, у просторијама Скупштине 
Града Чачка градоначелник Милун Тодоровић уручио је посло-
давцима одлуке о реализацији програма стручне праксе. Кроз 
овај програм финансирају се незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену 
врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала 
краће од времена потребног за полагање приправничког или 
стручног испита.

„Чачанска локална самоуправа је и ове године из свог буџе-
та издвојила 12 милиона динара за реализацију овог значајног 
програма. То је део од 40 милиона, колико смо ове године оп-
ределили за реализацију програма и мера активне политике 
запошљавања“, рекао је градоначелник Тодоровић и додао: „Уз 
суфинансирање државе у износу од 6,5 милиона динара, ово ће 
бити значајна помоћ и подстицај за даље унапређене и развој 
наших привредних активности“.

„Донете су 52 одлуке за стручно оспособљавање 53 лица. 
Прилику да на овај начин стекну радно искуство имаће 41 лице 
са високом стручном спремом, два лица са вишом стручном 
спремом и 10 младих са завршеном средњом школом“, истакао 
је Саша Обрадовић, в.д. директора Филијале Чачак НСЗ.

Послодавци су веома задовољни овим програмом. Владан 
Крстић, директор и сувласник ДОО „Успон“ из Чачка, фирме која 
се бави продајом и сервисирањем рачунара и рачунарске тех-
нике, истиче да програм стручног оспособљавања користе скоро 
сваке године, било да се финансира од стране државе или града. 
„Ово је идеална могућност да нове кадрове уведемо у посао. По-

себно желим да нагласим да све младе који успешно прођу про-
грам, ми и запошљавамо у нашој фирми“, каже Крстић.

У току је доношење одлука о подстицању запошљавања 
незапослених лица из категорије теже запошљивих укупне 
вредности 11 милиона динара и одлука о додели субвенција 
за самозапошљавање, уз суфинансирање Републике Србије у 
укупној вредности од 14 милиона динара, а по недавно завр-
шеним конкурсима Града Чачка. Почетком јуна је кренула ре-
ализација пројеката јавних радова укупне вредности 9 мили-
она динара, на којима су ангажована 54 незапослена лица са 
евиденције у Чачку.

Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина 
пружила је значајну подршку радном ангажовању особа са ин-
валидитетом кроз упошљавање на јавним радовима, у складу 
са њиховим могућностима за рад.

Програми јавних радова на којима се ангажују незапослене 
особе са инвалидитетом доприносе очувању и унапређењу њи-

хових радних способности, као и радно-социјалној интеграцији. 
На овај начин се знатно унапређује лични и друштвени положај 
особе са инвалидитетом, јер радно ангажовање смањује осећај 
отуђености, а јача осећај кориснoсти у локалној заједници.  

„Ове године имамо различите пројекте у области социјалне 
заштите и хуманитарног рада, у области културе и одржавања 
и заштите животне средине и природе, као што су: послови на 
изради база података, дигитализација у библиотечкој делат-
ности, уређење зелених јавних површина, израда помагала за 
слепе, различите креативне радионице. „Незапослене особе са 
инвалидитетом ангажоване на јавним радовима су веома пос-
већене пројектима, вредне и једноставно захвалне што им је 
пружена шанса за рад“, истакла је в.д. директора Филијале Ја-
година НСЗ Светлана Митровић, приликом промоције програ-
ма која је одржана 27. јуна 2019. у Музеју наивне и маргиналне 
уметности у Јагодини.

„Задовољна сам што сам преко Националне службе за за-
пошљавање добила прилику да радим на пословима дигита-
лизације, као и радним амбијентом, јер ми запослени у овој 
установи пружају несебичну подршку“, каже Јелена Дружетић, 
која је ангажована на јавном раду у музеју.

У 2019. години кроз Програм јавних радова упослено је 36 
незапослених особа са инвалидитетом на 12 пројеката, за чије 
финансирање је обезбеђено преко 5,3 милиона динара.  

ДОДЕЛА ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Оливера Ђорђевић

Ана Дојчиловић

ШАНСА ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ
Јавни радови за особе са инвалидитетом у Поморавском округу

ЛАПЗ Чачак 2019. године
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У Градској кући у Нишу додељене су одлуке првој групи 
корисника програма и мера активне политике запо-
шљавања, предвиђених Локалним акционим планом 
запошљавања града Ниша за 2019. годину. Овог пута 

65 послодаваца добило је одлуке о учешћу 99 лица у мери за-
пошљавања незапослених лица из категорије теже запошљи-
вих. Такође, одлуке су додељене и корисницима Програма јавних 
радова намењених особама са инвалидитетом, у које ће бити 
укључено 30 лица.

Програми и мере aктивне политике запошљавања су реа-
лизовани на основу споразума потписаног између Града Ниша 
и Националне службе за запошљавање, укупне вредности 63,6 
милиона динара, од чега Град учествује у финансирању са 35 
милиона динара, а Национална служба са 28,6 милиона динара. 

Одлуке корисницима свечано су уручили директор Нацио-
налне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, градона-
челник Ниша Дарко Булатовић и директор Филијале Ниш НСЗ 
Бобан Матић. 

„Град Ниш и Национална служба за запошљавање већ не-
колико година у континуитету издвајају значајна средства на-
мењена програмима и мерама активне политике запошљавања. 
Ова пракса даје заиста добре резултате и доприноси наставку по-
зитивног тренда на тржишту рада. Тај тренд је свакако смањење 
броја незапослених на нашој евиденцији, који је на нивоу Репу-
блике, у односу на исти период прошле године, мањи за 10%, од-
носно 12% када је у питању град Ниш“, истакао је директор На-
ционалне службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

„Град напредује у свим областима, а оно што је за нас најбит-
није јесте смањење незапослености и екномски раст. Управо из 
тог разлога настојимо да из године у годину за ове намене из-
двојимо све више средстава“, рекао је градоначелник Ниша Дар-
ко Булатовић.

У програме и мере активне политике запошљавања пред-
виђене Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша 
за 2019. годину биће укључено 400 лица.

„Драго ми је што из године у годину успевамо да испуни-
мо обећање о све већем издвајању финансијских средстава за 
подршку програмима запошљавања. Свакако да је подршка коју 
пружају Република Србија, Национална служба за запошљавање 
и Град Ниш значајна, али ви послодаваци сте ти који запошљава-
те и једино заједничким деловањем можемо доћи до резултата“, 
нагласио је директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.

Финансијска подршка коју пружају Град Ниш и Национал-
на служба за запошљавање од великог су значаја локалним 
привредницима.

„Подршка Града и Националне службе за запошљавање нам 
много значи, пошто смо тренутно у фази проширења посла и ши-
рења тржишта“, каже Славица Ђорђевић, из компаније I-Rol.

У име Националне службе за запошљавање, догађају су 
присуствовали и заменица директора Филијале Ниш НСЗ На-
таша Станковић, начелница Одељења за програме запошља-
вања и предузетништво Наташа Тончев и начелница Одељења 
за образовање и обуке Тамара Милошевић.

Филијала Јагодина НСЗ реализује обуку на захтев послодавца за оператере за 
производњу каблова за индустријске машине. Програм подразумева учешће у фи-
нансирању обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова 
на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне 
службе нема лица са потребним знањима и вештинама.

 „Римастер“ доо Параћин је шведска компанија која се бави производњом ка-
блова за индустријске машине у Шведској, Пољској, Кини, Белгији и Француској, а 
од 2018. године и у Србији. На евиденцији Службе Параћин НСЗ није било незапос-
лених лица са потребним знањима и вештинама у процесу производње, који под-
разумева рад на специјализованим машинама у фазама које обухватају кримпо-
вање, стриповање, монтирање и визуелну и електронску контролу каблова. Оваква 
врста производње је веома специфична и захтева стручну оспособљеност за рад 
на савременим и специјализованим машинама.

У току је реализација обуке на захтев послодавца у коју је укључено 16 неза-
послених лица која се обучавају за послове оператера за производњу каблова за 
индустријске машине у трајању од три месеца. Већина полазника обуке су жене 
млађе од 30 годинаа, међу којима има и дугорочно незапослених, који су веома 
мотивисани и заинтересовани за рад код послодавца.

Кроз реализацију ове врсте обука пружена је подршка послодавцу у јачању 
кадровских капацитета, а незапосленим лицима омогућено да стекну адекватне 
стручне компетенције на конкретним пословима ради бржег запошљавања. 

СУБВЕНЦИЈАМА ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

КРОЗ ОБУКУ ДО ПОСЛА

Програми и мере aктивне политике запошљавања

Оператери за производњу каблова за индустријске машине

Оливера Ђорђевић

Владан Крстић



Додељени су уговори за програме самозапошљавања и от-
варање нових радних места у оквиру Споразума о сарадњи 
НСЗ и општине Темерин. Спровођење програма омогућиће да 
27 незапослених са територије те општине добије посао код 
локалних послодаваца, а њих 18 да започне сопствени посао уз 
субвенције.

Уговоре су уручили в.д. директора Филијале Нови Сад НСЗ 
Татјана Видовић, председник Општине Темерин Ђуро Жига 
и председник Скупштине општине Роберт Пастор и  чланица 
општинског већа за привреду и пољопривреду Мира Родић.

„Општина жели да младе људе задржи тако што ће наћи 
запослење у свом граду, па ћемо на различите начине  наста-
вити да подржавамо суграђане. Средства намењена за нова 
запошљавања и предузетништво свакако ће допринети по-
бољшању услова живота у општини и даљем смањењу неза-
послености“,  истакла је Мира Родић.

„У складу са могућностима, а уз подршку НСЗ, бринемо о 
суграђанима који су без посла, покушавамо да смањимо број 

незапослених и повећамо број запослених. Желимо да омо-
гућимо долазак страних инвеститора, али и да помогнемо до-
маће привреднике који упошљавају наше суграђане“, рекао је 
председник општине Ђуро Жига.

Општина је Филијали Нови Сад НСЗ уручила захвалницу 
за дугогодишњу и успешну сарадњу у подстицању запошља-
вања. В.д. директора Филијале Татјана  Видовић захвалила је 
општини што препознаје значај улагања у нова радна места, 
што је довело до значајног пада незапослености.

„Заједничким деловањем успели смо да од 2012. године 
до данас, незапосленост у Темерину смањимо за 45%“, рекла 
је она и позвала послодавце и нове предузетнике да користе 
програме НСЗ.

Општина Темерин је за запошљавање 27 нових радника 
код 19 послодаваца и за 18 нових предузетника издвојила уку-
пно 6,4 милиона динара из буџета. Висина субвенције за ново-
отворено радно место износи 130.000 динара, док је за самоза-
пошљавање издвојено 160.000 динара по незапосленом.

Д иректор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић и директорка Завода за запошљавање 
Републике Словеније Мавриција Батич потписали су 
Оперативни протокол с циљем ефикасног спровођења 

Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Репу-
блици Словенији. Испред Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања потписивању су присуствова-
ли министар Зоран Ђоређевић и државна секретарка Бојана 
Станић.

Министар Ђорђевић истакао је да је један од приоритета 
Владе Србије задржавање младих и унапређење њихових ус-
лова за рад и материјалног положаја, али да је обавеза и да 
се грађанима који ипак желе да раде у иностранству обезбеди 
потпуна сигурност и остваривање свих права које имају и др-
жављани земаља у које одлазе. 

Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да је у поступку 
запошљавања наших држављана у иностранству НСЗ дужна 
да обезбеди пуну заштиту својим држављанима. 

„Заштита је увек ефикаснија ако се то питање уреди била-
тералним споразумом између две земље којим се јасно дефи-
нише улога надлежних органа“, истакао је Мартиновић и до-
дао да је посредовањем НСЗ током прошле године запослење у 
Словенији пронашло 15 лица на пословима помоћних радника, 
поштоноша и возача, а да је укупан број издатих радних дозва-
ла за стране држављање далеко већи.

 „Прве године радник је везан за послодавца који га је при-
мио, а затим може да промени посао или струку у наредне две 
године. Просечне бруто зараде у Словенији су око 1.500 евра. 
Радници који долазе из Србије су добри и имају сва права као и 
словеначки“, рекла је директорка словеначког Завода за запо-
шљавање Мавриција Батич.

Народна скупштина Републике Србије ратификовала је 
Споразум 29. јуна 2018. године (Закон о потврђивању Споразу-
ма између Владе Републике Србије и Владе Републике Слове-
није о запошљавању држављана Републике Србије у Републи-
ци Словенији „Службени гласник РС - Међународни уговори”, 

број 9/18). У парламенту Словеније је 28.05.2019. године рати-
фикован Споразум о запошљавању држављана Р. Србије.

Такође, у  циљу ефикаснијег споровођења Споразума Про-
токол између Министарства рада, запошљавања, борачких и 
социјалних питања Републике Србије и Министарства рада, по-
родице, социјалних послова и једнаких могућности Републи-
ке Словеније, закључен је 7. новембра 2018. године у Београду. 
Протоколом се уређује  начин сарадње између надлежних ин-
ституција Републике Србије и Републике Словеније и дефини-
ше поступак запошљавања наших држављана у Словенији.

Оперативним протоколом, који су потписали директори 
НСЗ и ЗРСЗ, регулишу се административна и техничка питања 
у поступцима запошљавања радника миграната – државља-
на Републике Србије у Републици Словенији, као и  размена 
података између надлежних носилаца електронским путем и 
заштита података. 

Делагације су након потписивања посетиле послодавца 
„Колектор ЕТРА„ доо из Љубљане, са представништвом у Бе-
ограду у Барајеву, где их је дочекао директор Симон Палфи са 
сарадницима.

ШАНСА ЗА ПОСАО

БОЉА ЗАШТИТА 
НАШИХ РАДНИКА У СЛОВЕНИЈИ

Субвенције општине Темерин

Потписан Оперативни протокол о сарадњи између НСЗ и ЗРСЗ

Ђурђина Мачак

Катарина Јовичин
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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 
МЕСТА

711
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              21 
Медицина                                         24
Пољопривреда                                         36
Ветерина                                         36
Индустрија и грађевинарство                 36
Наука и образовање                          38

Бесплатна публикација о запошљавању 910.07.2019. |  Број 837-838 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Више јавно тужилаштво у Београду на основу чл. 47, 
чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службени-
цима  („Службени гласник РС“,бр. 79/2005, 81/2005, 
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018,) чл. 17, чл.18, чл. 20 и чл. 
21 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, 2/19), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, критеријуми-
ма и мерилима за избор на извршилачка радна места у 
судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 30/19), чл. 21 и 25 Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 
319/19 од 13.03.2019. године, Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-5276/2019 од 29. маја 2019. године и Решења 
о попуњавању радног места спровођењем јавног кон-
курса. П бр. 697/19 од  25.06.2019. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

 У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се попуњава радно место: Више јав-
но тужилаштво у Београду, ул. Савска 17а, са привреме-
ним седиштем у ул. Катанићева бр. 15, Београд

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место уписничар у звању 
референта

1 извршилац

Опис посла: Води одређени уписник, евидентира кре-
тање предмета, обележава номенклатурне знаке на 
попису списа, уводи и разводи предмете у уписнику, 
води регистар за одговарајући уписник, сређује и архи-
вира завршене предмете, саставља статистичке пре-
гледе по уписницима, попуњава статистичке упитнике, 
обавља и друге послове који произилазе из рада писар-
нице и по налогу управитеља писарнице.

Услови: Средња школска спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера, положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима, радно искуство 
у струци  од  најмање две године и потребне компе-
тенције за ово радно место.

2) Радно место записничар у звању 
референта

1 извршилац

Опис посла: Обавља све дактилографске послове, 
како по непосредном диктату на записник, тако и ски-
дање диктата са траке (слушалице и диктафон) или по 
концепту, као записничар у истрази куца записнике, 
сређује списе предмета и обавља потребне техничке 
послове у вези са саслушањем поступа по наредбама 
са записника; води рачуна о уредности списа и води 
попис списа, израђује преписе, извештаје, самостал-
но саставља дописе једноставније и краће садржине, 
попуњава позиве и обавља друге послове по налогу 
тужиоца и секретара у складу са Правилником о упра-
ви у јавним тужилаштвима.

Услови: Средња школска спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера, положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима и радно иску-
ство у струци  од  најмање две године и потребне 
компетенције за ово радно место

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом
1. Провера општих функционалних компетенцијa
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције и то: 
• Организација и рад државних органа Републике 
Србије ( провера ће се вршити путем писаног теста)
• Дигитална писменост (провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару)
• Пословна комуникација ( провера ће се вршити писа-
ном симулацијом)

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - Дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа одлучити да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен уместо 
тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у Београду, 
www.bg.vi.jt.rs

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1):
• Посебна функционална компетенција у области рада 
писарница у јавном тужилаштву - познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију јавног 
тужилаштва ( провера ће се вршити писаним путем 
- тестом и усменим путем -  разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у области рада 
писарница у јавном тужилаштву - поседовање знања 
и вештина потребних за рад на пословном софтверу 
-САПО (провера ће се вршити писаним путем - тестом 
и усменим путем - разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за област рада 
административни послови - канцеларијско пословање, 
методе и технике прикупљања евидентирања и ажу-
рирања података у базама података и методе вођења 
интерних и доставних књига (провера ће се вршити 
писаним путем - тестом и усменим путем -  разговором 
са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место 
упинсичар - познавање релевантних прописа из дело-
круга органа Правилника о управи у јавном тужи-
лаштву и Закон о државним службеницима (провера 
ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем 
- разговором са кандидатом)

За радно место под редним бројем 2):
• Посебна функционална компетенција у области рада 
дактилобиро у јавном тужилаштву - познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију јавног 
тужилаштва ( провера ће се вршити писаним путем 
- тестом и усменим путем - разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у области рада 
дактилобиро у јавном тужилаштву - положен испит за 
дактилографа I класе (провера ће се вршити увидом 
у сертификат)
• Посебна функционална компетенција за област рада 
административни послови - канцеларијско пословање, 
припрема материјала и вођење записника (провера ће 
се вршити писаним путем - тестом и усменим путем -  
разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - познавање релевантних прописа из 
делокруга органа Правилника о управи у јавном тужи-
лаштву и Закон о државним службеницима ( провера 
ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем 
- разговором са кандидатом)

3. Провера понашајних компетенција
Понашајне компетенције су Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одр-
жавање професионалних односа; Савесност, посвеће-
ност и интегритет, и њихову проверу вршиће дипло-
мирани психолог на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама и упитника

4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа -  провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

Све наведене компетенције комисија ће проверити у 
року од три месеца рачунајући од дана истека рока 
за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База 
питања биће објављена на интернет страници тужи-
лаштва (www.bg.vi.jt.rs)

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА 

IV Место рада: Београд , привремено ул. Катанићева 
бр. 15, стално седиште ул. Савска 17а 

V Трајање радног односа: радни однос се заснива 
на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: 
- држављанство Републике Србије, 
- да је учесник конкурса пунолетан;
- да има прописану стручну спрему и да испуњава усло-
ве одређене законом и Правилником о унтрашњем 
уређењу и систематизацији радних места
- да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци ( чл. 45 став 1. Закона о држав-
ним службеницима);

VII Образац пријаве на конкурс и докази који се 
прилажу:
- Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Вишег јавног 
тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs или у штампа-
ној верзији у Управи тужилаштва ул. Катанићева бр. 
15, кабинет М09
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о кон-
курсу; личне податке; адресу становања; телефон, 
електронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању страног језика; додатне едукације; 
радно искуство; посебне услове; добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањини; посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима.
- Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу ул. Катанићева бр. 15.
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру  под којом подносилац пријаве учест-
вује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће 
обавештен о додељеној шифри у року од три дана 
од дана пријема пријаве на начин на који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте 
(адресе или бројеви телефона) које су навели.

Провера свих комептенција ће се вршити у просторија-
ма Вишег јавног тужилаштва у Београду ул. Катаниће-
ва бр. 15. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
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IX Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); 
- уверење да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци (не старије од 6 месеци); 
- потврда да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа (само они кандидати који су радили 
у државном органу); 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; 
- оригинал или oверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); 
- уверење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити је покренута истрага (издат од стране 
надлежног Суда, не старије од 6 месеци) 
- уверење да лице није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци (издаје надлежна Полицијска 
управа , не старије од 6 месеци) 
- уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним органи-
ма примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада
- сертификат или други доказ о познавању рада на 
рачунару (уколико поседује исти)
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницима о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени Гласник Републике Србије“ 
бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступ-
ку који се пoкpehe по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне рођених, 
уверење о држављанству, уверење о положеном пра-
восудном испиту, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да 
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења приложе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном 
року  не приложе остале доказе  који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на надресу наведену у огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). 

X Рок за подношење пријава: износи 8 (осам) дана 
од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву 
у Београду, ул. Катанићева бр. 15, Београд , са назна-
ком „Пријава на конкурс - за извршилачко радно место“ 
(навести назив радног места за које се подноси пријава).

XII Изборни поступак: Списак кандидата који испуња-
вају услове за запослење на радном месту и међу којима 
се спроводи изборни поступак, објављује се на интер-
нет презентацији тужилаштва према шифрама њихове 
пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функционал-
них компетенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

XIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Зорица Шћекић, секретар у Вишем 
јавном тужилаштву у Београду, контакт телефон 
011/635-2884 или зграда тужилаштва ул. Катанићева 
бр. 15, канцеларија М09.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране овлашhе-
ног судског тумача. 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене Закључком комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом/правосудним 
испитом немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе једну пријаву, у којој наводе за која су све радна 
места конкурисали.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата 
биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у Београду 
www.bg.vi.jt.rs.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег 
јавног тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs ,на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени глас-
ник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2, а у вези 
са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за 
попуњавање радних места полицијских службеника у 
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 
Нови Београд 
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за развој 
компетенција, процену развојног 

потенцијала запослених и 
управљање талентима I

у Одсеку за психолошку селекцију 
и развој потенцијала запослених, 

Одељење за психолошку делатност, 
Сектор за људске ресурсе, утврђено 

под редним бројем 08.9.2.3 у 
акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено вре-
ме или на одређено време у својству приправника.
Опис посла:
Обавља стручне задатке који захтевају стручну обраду 
прикупљених података и њихово тумачење уз приме-
ну утврђених метода рада и процедура. Посао може да 
захтева прикупљање информација, истраживање или 
анализу, уз известан степен креативности при решавању 
проблема или ситуација које настају релативно често:
- утврђује компетенције запослених у Министарству;
- израђује оквир базичних комептенција запослених у 
Министарству;
- усавршава индикаторе за праћење базичних компетенција;
- прати и процењује утицај базичних компетенција на 
функције људских ресурса;
- учествује у процени базичних компетенција и за потре-
бе селекције и каријерног развоја;
- израђује концептуални оквир за препознавање таленa-
та у Министарству, укључујући и планирање сукцесије;
- израђује предлог планова развоја за различите групе 
талената и индивидуалних планова развоја;
- врши процену развојног потенцијала запослених;
- осмишљава и реализује образовне програме и тренинге 
у домену мотивације и личног развоја појединца (кому-
никацијске вештине, интерперсоналне вештине, лидер-
ске вештине, вештине управљања временом; стресом, 
тимски рад, итд.);
- идентификује запослене са високим развојним потен-
цијалом;
- обавља каријерно саветовање;
- послове из своје надлежности обавља и на терену, уз 
изложеност ситуацијама повећаног ризика;
- даје предлог за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и пред-
лога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских 
прописа, интерних обавезујућих аката, стратешких доку-
мената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне оспосбље-
ности запослених за успешан и квалитетан рад у услови-
ма примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и степеном 
образовања;
- одлаже, чува и архива документацију у складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у непосред-
ној вези са полицијским пословима, а који му се стави у 
задатак по налогу надређеног руководиоца.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање по Закону о универзитету 
у трајању од најмање 4 године или високо образовање 
стечено на студијама другог степена- мастер академске 
студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова из научних области 
психолошке науке -  дипломирани психолог; педагошке 
науке и андрагошке науке - дипломирани андрагог.
Кандидати од 300 ЕСПБ бодова морају имати најмање 
240 ЕСПБ бодова из наведених научних области.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у 
државним органима предвиђене законом, посебне усло-
ве прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови-увидом у податке из пријаве 
и на основу расположиве документације 
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тес-
том знања, који садржи и питање у вези решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације -  (студија случаја);
-  психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолошким 
интервјуом;
- здравствена способност - обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи;
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знање, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
процењују у изборном поступку су: 
- Знање из области на радном месту у складу са описом 
посла радног места
- Основно познавање закона о условима за обавављање 
психолошке делатности, Етички кодекс психолога Србије, 
програм за обраду података у друштвеним наукама SPSS, 
познавање области људских ресурса, Закона о дискрими-
нацији, Закона о спречавања злостављања на раду

Датум оглашавања: 25.06.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страни-
ци Министарства унутрашњих послова, на огласној табли 
Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ 
и на интернет презентацији и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет 
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, 
Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд 
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком - ‚‘За 
јавни конкурс за радно место  главни службеник за развој 
компетенција, порцену развојног потенцијала запослених и 
управљање талентима I, редни број 08.9.2.3“.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Ивана Николић, 011/274-0000, локал 402-81, у перио-
ду од 13,00 до 15,00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини 
његов саставни део и исти је неопходно попунити и 
својеручно потписати; 
- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
у складу са прописаним условом у погледу образовања;
-Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
-Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом издавања 
не старијим од шест месеци);
-Оригинал уверења основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
-Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована;
-Оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фонда 
за пензијско - инвалидско осигурање;
-Оверене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 

спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уко-
лико кандидат исто поседује;
-Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци 
о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним 
областима знања (уколико кандидат исто поседује);
-Оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
-Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на тери-
торији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно 
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
-Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложeни докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управа као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01.03.2017.године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 15.07.2019. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли 
у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању 
истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије и уверење Основног и Вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, доказ да кандидат 
има пријављено пребивалиште на територији Републике 
Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутен-
тично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступ-
ку 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 неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министарство 
прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неоп-
ходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спро-
вођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ
ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ
ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА
САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

Београд

Канцеларија за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоупра-
ве у Приштини на основу члана 54 Закона о државним 
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-
5318/2019 од 29. маја 2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Канце-
ларија за координационе послове у преговарачком 
процесу са привременим институцијама самоуправе у 
Приштини, Београд, Булевар Михаила Пупина број 2.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за послове подршке 
преговорима и праћење спровођења 
постигнутих договора и аката Владе, 

у звању саветник
Одсек за припрему, праћење и 

координацију преговарачког процеса, 
Сектор за стручно оперативне послове

1 извршилац

Опис послова: Прати стање процеса преговора и 
учествује у раду са другим државним органима и орга-
низацијама у вези са процесом преговора са ПИС у 
оквиру поверене области; прикупља податке, припре-
ма и израђује документа везана за процес преговора са 
ПИС у оквиру поверене области; учествује у припреми 
и изради предлога аката Владе из процеса преговора 
са ПИС у оквиру поверене области; прати спровођење 
постигнутих договора из процеса преговора са ПИС у 
оквиру поверене области; прати спровођење акта Владе 
из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене области; 
пружа административно-техничку подршку тиму за пре-
говоре; обједињава и обрађује извештаје о процесу пре-
говора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних или политичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 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 као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима, доступна су 
сва радна места и избор кандидата се врши на основу 
провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Провера општих функционалних компетенција 
за радно место:
1. „Организација и рад државних органа РС“ - провера-
ваће се путем теста (писмено).
2. „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем 
задатака  (практичним радом на рачунару). 
3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учесник конкур-
са поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције 
- Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у доставље-
ни доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција, и то:

1. Посебна функционална компетенција за радно место 
страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће се 
писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација; израда секторских анализa; 
ex ante и ex post анализа ефеката јавних политика/
прописа) и посебна функционална компетенција за 
радно место релевантни прописи и акти из делокру-
га рада (Први споразум о принципима који регулишу 
нормализацију односа Београда и Приштине; Технич-
ки споразуми; Остали споразуми) - провераваће се 
писмено путем есеја.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега будете ослобођен тестирања ком-
петенције знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу * Знање страних језика који су тражени конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у доставље-
ни доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних кометенција 
могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за 
координационе послове у преговарачком процесу са 
привременим институцијама самоуправе у Приштини 
www.kord-kim.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за извр-
шилачкo раднo местo: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адре-
су Канцеларија за координационе послове у прегова-
рачком процесу са привременим институцијама само-
управе у Приштини, Булевар Михаила Пупина број 2, 
11070 Београд или се подносе непосредно на писарни-
ци Палате Србија, Булевар Михаила Пупина број 2, Бео-
град са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лица задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Тамара Пријовић, тел. 011/311-49-39 од 9.00 
до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: Држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Канцеларије за 
координационе послове у преговарачком процесу са 
привременим институцијама самоуправе у Приштини 
или у штампаној верзији на пријавници Палате Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источ-
но крило).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то непходно за одлучивање у складу са законским 

роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
орибављају личне податке о чињеницима садржаним у 
службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије.

XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 04. септембра 2019. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
број телефона или електронску адресу које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција обавиће се у 
Служби за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Канцеларије за координа-
ционе послове у преговарачком процесу са привре-
меним институцијама самоуправе у Приштини. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступ-
ка на контакте (бројеве телефона или email адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилач-
ком радном место, може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у прописаном року. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за заснивање 
радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време траје шест 
месеци- Државни службеник на пробном раду, који је 
засновао радни однос на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на неодређе-
но време а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Канцеларије за координационе 
послове у преговарачком процесу са привременим 
институцијама самоуправе у Приштини.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
Канцеларије за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоупра-
ве у Приштини (www.kord-kim.gov.rs) и огласној табли 
Канцеларије за координационе послове у преговарачком 
процесу са привременим институцијама самоуправе у 

Администрација и управа
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Приштини; на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/2019), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Геолошки 
завод Србије, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Заменик директора Геолошког 
завода Србије - положај у другој 

групи
Опис послова: Помаже директору Завода у оквиру 
овлашћења која му он одреди и замењује га док је одсу-
тан или спречен.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Гео-науке (геологија) на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на руко-
водећим радним местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, положен стручни испит; 
положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места; држављан-
ство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС - провера ће 
се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
•    Пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.
* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (Основе управљања људским ресур-
сима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањима) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Годишњи програм геолошких истраживања) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 

и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. 
Ровињска  бр. 12.

2. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за 

истраживање лежишта минералних 
сировина у Геолошком заводу Србије 

- положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; организује 
послове израде пројеката истраживања минералних сиро-
вина и изводи послове истраживања на терену; израђује 
катастар минералних сировина Републике Србије; коор-
динира израдом и израђује дугорочни програм развоја 
основних геолошких истраживања, годишњи програм 
извођења основних геолошких истраживања минералних 
сировина и израђује извештај о раду Сектора; предлаже 
основе за израду стратегија, акционих планова и пројека-
та из делокруга Сектора и припрема информације; пла-
нира и предлаже приоритете и динамику истраживања и 
координира и прати реализацију истраживања у области 
минералних сировина и геофизичких и лабораторијских 
истраживања; израђује упутства и стандарде за израду 
тематских, металогенетских и прогнозних карата и коор-
динира рад на њиховој изради; учествује у публиковању 
научних и стручних радова из области истраживања 
минералних сировина у научним и стручним часописима; 
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија - 
Модул: Економска геологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци од којих 
најмање две године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим радним мес-
тима, положен стручни испит; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС - провера ће 
се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
•    Пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- * Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (Општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (израда секторских ана-
лиза) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањима) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. 
Ровињска бр. 12.

3. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за регионалну 

геологију у Геолошком заводу 
Србије - положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмера-
ва и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Секто-
ру и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; 
израђује програм рада и дугорочни програм развоја 
основних геолошких истраживања, годишњи програм 
извођења основних геолошких истраживања из дело-
круга рада Сектора и учествује у изради извештаја о 
раду Завода; координира, прати и учествује у реали-
зацији радова у области основних геолошких истражи-
вања на изради основне геолошке карте; по потреби 
непосредно руководи израдом пројекта ГК у Републици 
Србији и иностранству и изводи послове геолошког кар-
тирања на терену; остварује сарадњу са унутрашњим 
јединицама у Заводу и другим органима државне упра-
ве, јединицама локалне самоуправе и другим органима; 
израђује научне и стручне радове из области општих 
геолошких истраживања на изради основне геолошке 
карте ради објављивања резултата у научним и струч-
ним часописима; координира и прати реализацију лабо-
раторијских испитивања из делокруга рада Сектора; 
предлаже и уводи нове истраживачке методе у дело-
круг рада Сектора; обавља и друге послове по налогу 
директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија - 
Модул Регионална геологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци од којих 
најмање две године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим радним мес-
тима, положен стручни испит; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС - провера ће 
се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
•    Пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (Општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (Израда секторских ана-
лиза) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
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- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањима) - про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. 
Ровињска бр. 12.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ 
КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се оба-
вештава о додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „Дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); уверење о поло-
женом стручном испиту; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, пис-

мено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно 
је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање 
тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном струч-
ном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и пис-
му који је у службеној употреби државних органа Репу-
блике Србије, тако да се уз исправу састављену на стра-
ном језику прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту  Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја 
за који се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10-12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/31-30-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Геолошког завода Србије, на интернет 
презентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Канцеларија за 
борбу против дрога, Београд

Положај који се попуњава:

Директор Канцеларије за борбу 
против дрога - положај у другој 

групи
Опис послова: Руководи, организује, обједињује 
и усмерава рад Канцеларије, распоређује послове и 
обавља друге послове из делокруга Канцеларије.

Услови: Стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од којих нај-
мање две године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним местима, 
положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места; држављан-
ство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС - провера ће 
се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
•   Пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (стратегије и канале комуникације) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- професионално окружење и прописи из надлежности 
и организације органа (Стратегија о спречавању злоупо-
требе дрога) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из делокруга радног места (Закон о Вла-
ди) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Булевар 
Михајла Пупина бр. 2.

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се оба-
вештава о додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о позна-
вању једног светског језика.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „Дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају уверење о положеном право-
судном испиту); исправе којима се доказује радно иску-
ство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведе-
не доказе који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за 
управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно 
је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање 
тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном струч-
ном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму 
који је у службеној употреби државних органа Републике 
Србије, тако да се уз исправу састављену на страном јези-
ку прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја 
за који се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10-12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Канцеларије за борбу против дрога, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњава положај који је предмет овог конкурса.

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

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се попуњавају радна места:  Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне и 
надзорне послове пензијског и 
инвалидског осигурања, звање 

самостални саветник
Одсек за нормативне и надзорне 
послове и послове координације 
социјалне сигурности, Сектор за 

пензијско и инвалидско осигурање и 
борачко-инвалидску заштиту

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми и изради нацрта закона, других 
предлога прописа и општих аката у области пензијс-
ког и инвалидског осигурања, добровољног пензијског 
осигурања и израђује пратеће прилоге;
- израђује материјалe за разматрање и усвајање нацр-
та закона, других предлога прописа и општих аката у 
области пензијског и инвалидског осигурања;
- израђује стручна мишљења у вези са применом про-
писа у области пензијског и инвалидског осигурања и 
добровољног пензијског осигурања, као и одговоре 
и мишљења у поступку за оцењивање уставности и 
законитости и одговоре на посланичка питања;
- даје стручна мишљења на нацрте закона и предлоге 
прописа других органа и врши надзор над законито-
шћу општих аката Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање;
- обавља све послове везане за добровољне пензијске 
фондове и пензијске планове, односно уговоре о пен-
зијским плановима, укључујући и послове регистра-
ције пензијских планова и вођења евиденције о томе;
- припрема годишње и периодичне извештаје о раду, 
одговоре на представке;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање пет година, кao и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за нормативне и 
послове координације социјалне 

сигурности, звање саветник
Одсек за нормативне и правне послове 

у области социјалне и породичне 
заштите и финансијске подршке 

породици са децом, Сектор за бригу о 
породици и социјалну заштиту

1 извршилац

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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Опис посла:
- учествује у припреми нацрта закона и предлога подзакон-
ских аката и других прописа из области социјалне заштите;
-  учествује у припреми стручних мишљења и објашњења 
у вези са применом закона и других прописа из надлеж-
ности Одсека;
-  пружа стручну помоћ установама социјалне заштите, 
израђује одговоре на захтеве и представке других органа, 
организација, установа и грађана из делокруга Одсека;
-  припрема и израђује решења о броју и структури 
запослених и сагласности за пријем радника у радни 
однос, сачињава прегледе о радним местима и струк-
тури запослених у односу на утврђене нормативе и 
стандарде у установама социјалне заштите за смештај 
корисника из делокруга Одсека;
- даје сагласности на статут и акт о организацији и сис-
тематизацији послова у установама социјалне заштите 
за смештај корисника чији је оснивач Република;
- учествује у преговорима са репрезентативним синди-
катима запослених у социјалној заштити;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање три године, кao и потребне компетенције за 
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за подршку 
спровођењa и праћења спровођењa 

пројеката, звање млађи саветник
Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте

1 извршилац
Опис посла:
- учествује у стручним пословима у вези са спровођењем 
и праћењем спровођења пројеката финансираних из 
фондова ЕУ, међународних донација и кредита;
- учествује у изради плана јавних набавки и припре-
ми техничке документације за спровођење поступка 
јавних набавки и пружању релевантних информација 
Телу за уговарање;
- учествује у раду Комисије за одабир понуда и пријава;
- обрађује техничке информације потребне за рад 
екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим 
форматима и учествује у припреми планова за спро-
вођење препорука екстерних оцењивача и ревизора;
- учествује у припреми извештаја о спровођењу и 
оцењивању уговора и акционих планова, као и дру-
гих извештаја потребних за праћење и спровођење 
пројеката;
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
једну годину радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, кao и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место за подршку надзору 
социјалне заштите, звање млађи 

саветник - приправник
Одељење за инспекцијски надзор, 

Сектор за бригу о породици и 
социјалну заштиту, радни однос 

на одређено време у својству 
приправника
1 извршилац

Опис посла: 
- прикупља податке, прати и анализира стање у 
области инспекцијског надзора у социјалној заштити;
- прикупља и анализира податке добијене помоћу 
контролних листи и инспекцијске, управне, судске и 
пословне праксе из одговарајуће области инспекцијс-
ког надзора и сачињава извештаје;
- припрема елементе за предлог плана инспекцијског 
надзора на основу утврђеног стања и процене ризика;  
- креира, обрађује и ажурира базу статистичких и 
података у вези са инспекцијским пословима;
- припрема предлоге одговора на представке, при-
тужбе грађана, на захтеве за обавештењем народних 
посланика, одговора на питања упућена инспекцији;
- води Регистар лиценцираних организација социјал-
не заштите, извод из Регистра и друге евиденције из 
надлежности инспекције социјалне заштите, ажурира 
податке на интернет страници Министарства, објављује 
списак надзираних субјеката (Беле и Црне листе);
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних наука, политичких наука, психолошких наука, 
социолошких наука или педагошких и андрагошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање једну годину радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, кao и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом, осим за радно место 
под редним бројем 4 - пријем приправника где се не 
проверавају посебне функционалне компетенције.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС“ - провера-
ваће се путем теста (писмено)  
• „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем 
задатака  (практичним радом на рачунару) 
• „Пословна комуникација„ - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - Дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере.  

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката (усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему); 
методологија праћења примене и ефеката донетих 
прописа и извештавање релевантним телима и орга-
нима) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (израда секторских ана-
лиза) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о пензијском и инвалидском осигурању и Правилник 
о условима, начину и поступку организовања и функ-
ционисања пензијских планова) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (припрема и израда стручних 
мишљења и образложења различитих правних аката 
(нацрта прописа, међународних уговора итд); методо-
логија праћења примене и ефеката донетих прописа и 
извештавање релевантним телима и органима - про-
вераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о социјалној заштити и Закон о финансијској подршци 
породици са децом) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).
 За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада 
послови управљања програмима и пројектима финан-
сираних из фондова ЕУ (ИПА програмирање и прио-
ритизација пројектних идеја, писање програмских и 
пројектних докумената; процес управљања пројект-
ним циклусом у контексту ЕУ програма) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о потврђивању Оквирног споразума између 
Републике Србије и Европске комисије о правилима 
за спровођење финансијске помоћи Европске уније 
Републици Србији у оквиру инструмента за прет-
приступну помоћ (ИПА II) и Уредба о управљању 
програмима претприступне помоћи Европске уније у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) 
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место 
- знање енглеског језика (ниво Б2) - усмено путем раз-
говора.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега 
будете ослобођени тестирања компетенције знање 
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо усмене провере.  

За радно место под редним бројем 4:
Не проверавају се посебне функционалне компетенције.

V Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, орјентација ка учењу и проме-
нама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Администрација и управа
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VI Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа -  провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места и пријем 
приправника”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: 
Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011/3613-490, Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство). За 
радно место под редним бројем 4. подноси се ориги-
нал или оверена фотокопија уверења са  подацима о 
осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандида-
ти који у уверењу Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурања имају евидентиран стаж оси-
гурања неопходно је да доставе све доказе односно 
потврде, решења и друге акте из којих се види са 
којим степеном стручне спреме и у којем периоду су 
стекли стаж осигурања.

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Напомена: *Приправник: Законом о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), између осталог, прописа-
но је да је приправник лице које први пут заснива рад-
ни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан 
рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника 
може засновати и са лицем које је код другог послодавца 
било у радном односу, односно обављало рад ван радног 
односа на пословима у својој струци краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у степену образовања 
који је услов за рад на тим пословима; да се време про-
ведено у радном односу, односно на раду ван радног 
односа, код другог послодавца не урачунава у приправ-
нички стаж; да приправнички стаж на радним местима са 
високим образовањем траје једну годину; да приправник 
заснива радни однос на одређено време, после спрове-
деног јавног конкурса.

XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног искуства у струци (потврда, решење и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство), 
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, према услову о дужини радног искуства у 
струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За радна места 1, 2 и 
3. радни однос заснива се на неодређено време, а за 
радно место под редним бројем 4. радни однос засни-
ва се на одређено време, у својству приправника.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. 

Радни однос за пријем приправника заснива се на одређе-
но време ради обуке приправника и он траје годину дана.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесни-
цима конкурса чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 30. јула 
2019. године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени телеграмом на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања (Теразије 41, трећи спрат). Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве или путем телегра-
ма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавања, борачка и 
социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на 
интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашених радних места.

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може 
се преузети на званичној интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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КРАГУЈЕВАЦ

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ДОО ТОПОЛА
34310 Топола, Булевар краља Александра I  9

тел. 034/6811-008

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Услови који треба да испуњава кандидат: да 
има високо образовање економског смера, стечено на 
основним студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; да има најмање четири године радног стажа 
у струци као и најмање две године радног стажа на 
пословима законског заступника привредног друштва; 
да је држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван за кривично дело против привреде, правног сао-
браћаја и службене дужности; да није под истрагом и 
да против њега није подигнута оптужница за кривично 
дело; да није члан органа политичке странке однос-
но да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; да има положен државни 
стручни испит за рад у државним органима; да познаје 
рад на рачунару.

ОСТАЛО: Докази који се прилажи уз пријаву: пот-
писана пријава са биографијом наводима о доса-
дашњем радном стажу; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома о стуч-
ној спреми; исправе којима се доказује радно стаж 
(потврде, решења и други акти  из којих се види на 
ком радном месту, са којом стручном спремом и ком 
периоду је стечен радни стаж); уверење надлежног 
органа да кандитат није осуђиван за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности (не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
ног суда да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела; доказ о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима; изјава  кандидата 
под кривичном и материјалном одговорношћу да 
није члан органа политичке странке односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; лекарско уверење о здравственој 
способности. Сви докази прилажу се у оргиналу или 
овереној копији. Стручна оспособљеност, знање и 
вештине оцењују се у изборном поступку који спро-
води Комисија за спровођење поступка именовања 
директора Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Агенција за рурални развој општине Топола”. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање”. Пријаве са назнаком „За 
конкурс” се подносе на адресу: Агенција за рурални 
развој општине Топола д.о.о. Топола, ул. Булевар 
краља Александра I број 9, 34310 Топола. Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису проло-
жени сви потребни докази, неће бити разматране. 
Лице задужено за обавештења о Јавном Конкурсу: 
Зора Недовић, председник Комисије за спровођење 
поступка избора директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Агенција за рурални развој општине 
Топола”, тел. 034/6811-008, сваког радног дана од 12 
до 14 часова.

КРАЉЕВО

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
ГРАДА КРАЉЕВА

36000 Краљево, Зелена гора 37а 
тел. 060/546-010

e-mail: milica.jelic@ymail.com

Персонални асистент
на одређено време 

(привремени и повремени послови)

УСЛОВИ: IV ССС без обзира на занимање; пожељно је 
искуство у раду са особама са инвалидитетом. Теренски 
рад. Јављање кандидата на телефон 036/338-770 и на 
имејл адресу milica.jelic@ymail.com. Рок за пријављивање 
на конкурс 01.08.2019.

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора :1) да је 
пунолетно и пословно способно лице и држављанин 
Републике Србије; 2) да има стечено високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама; 3) да има најмање 
четири године радног исуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2, од чега нај-
мање две године на руководећем радном месту 4) да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци; 5) да није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; 6) познавање рада на рачуна-
ру. Кандидат прилаже пријаву која садржи име и пре-
зиме кандидата, адресу становања, контакт телефон, 
податке о образовању као и о радном искуству са крат-
ким описом послова на којима је радио,податке о евен-
туалном  стручном усавршавању и посебним облицима 
знања и својеручни потпис кандидата. Уз пријаву кан-
дидат прилаже следеће доказе: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење надлежног Центра за социјални рад о пословној 
способности (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), доказ о стручној спреми (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ о радном искуству 
на пословима за које се захтева високо образовање 
(оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде 
послодавца), уверење надлежне полицијске управе 
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;уверење надлежног суда да није под истрагом 
и да се против њега не води кривични поступак за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности. Рок у 
коме се подносе пријаве: рок за подношење пријава 
је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику РС”. Лице заду-
жено за давање информација у вези са јавним конкур-
сом је председник Комисије за спровођење конкурса 
за именовање директора Установе за спорт и тури-
зам “Облачинско језеро”, контакт телефон 018/4891-
400. Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве са 
потребним доказима о испуњењу предвиђених услова 
из јавног конкурса достављају се Комисији за спро-
вођење конкурса за именовање директора Установе 
за спорт и туризам “Облачинско језеро”  на адресу: 
Општинска управа општине Мерошина, ул. Цара Лаза-
ра бр. 17, 18252 Мерошина, путем поште или преко 
писарнице Општинске управе Општине Мерошина, са 
назнаком “Јавни конкурс-за избор кандидата за име-
новање директора -не отварати “. Рок за подношење 
пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Србије”. Ако последњи дан рока пада на дан у коме 
орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни 

радни дан. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује са закључком против кога није допуштена 
посебна жалба. Оглас о јавном конкурсу оглашава се 
у „Службеном гласнику РС”, у публикацији „Послови”, 
као и на званичној презентацији Скупштине општине 
Мерошина www.merosina.org.rs.

ПИРОТ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Живојина Николића Брке 2
тел. 010/383-144

Директор
мандатни период од 4 године 

(од 04.09.2019. до 04.09.2023. године)

УСЛОВИ: кандидат, поред општих услова предвиђених 
Законом, мора да испуњава и следеће услове: да има 
стечено високо образовање на студијама VII степена: 
звање професора језика и књижевности (наставника 
српског језика) или професора (наставника) разред-
не наставе ( доказ о испуњености услова се подноси 
у оригиналу или овереној фотокопији); да има три 
године радног искуства у библиотечко-информационој 
делатности (доказ - потврда о радном ангажовању); 
да има положен стручни испит из области библиоте-
карства (доказ се подноси уз пријаву на конкурс у ори-
гиналу или овереној фотокопији); да поседује орга-
низаторске способности; да поднесе програм рада и 
развоја установе за период од четири године. Поред 
наведених услова кандидат треба да: поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад (доказује 
се лекарским уверењем које издаје надлежна здрав-
ствена установа); поседује држављанство Републике 
Србије (доказ - уверење о држављанству које се под-
носи уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној 
фотокопији, наведени доказ не може бити старији од 
6 месеци, рачунајући од дана објављивања конкур-
са); поседује уверење, не старије од 6 месеци, да се 
против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за која се 
гони по службеној дужности; поседује уверење да кан-
дидат није правоснажно осуђиван; извод из матичне 
књиге рођених. Наведени докази прилажу се у ориги-
налу или копији овереној код надлежне службе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања 
јавног конкурса на сајту Националне службе за запо-
шљавање и у дневном листу „Вечерње новости “ који 
се дистрибуира на целој територији Републике Србије. 
Благовремена је свака пријава која је поднета у овом 
року. Управни одбор Народне библиотеке Бабушни-
ца прегледа све пристигле пријаве на јавни конкурс 
и оцењује да ли кандидати за директора испуњавају 
услове предвиђене јавним конкурсом. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази Управ-
ни одбор одбацује закључком против кога се може 
изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана 
од дана достављања закључка. Пријава на конкурс, са 
доказима, подноси се у затвореној коверти препору-
ченом пошиљком или лично, на адресу: Народна биб-
лиотека Бабушница, Управни одбор, Живојина Нико-
лића Брке 2, 18330 Бабушница, са назнаком „За јавни 
конкурс за избор директора”. Управни одбор обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове 
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образложени 
предлог листе кандидата као и мишљење/сагласност 
матичне Народне библиотеке Пирот. Оснивач именује 
директора Народне библиотеке Бабушница са листе 
кандидата. О одлуци о избору и именовању директо-
ра Народне библиотеке Бабушница сви кандидати се 
обавештавају у року од 30 дана по истеку рока прија-
ве. Кандидати незадовољни одлуком о избору могу у 
року од 15 дана од пријема обавештења покренути 
спор код надлежног суда ради заштите својих права.

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ВАЉЕВО

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени 
гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, 
а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места полицијских 
службеника у Министарству унутрашњих посло-
ва („Службени гласник РС”, бр. 18/2019) и закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава Пов. 51 Број: 00-5/2018 од 25.01.2019. 
године, Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресур-
се, Група за људске ресурсе ПУ Ваљево, 

Место рада: Полицијска управа Ваљево, Узун Мир-
кова 1-а, Ваљево

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за психолошку 
превенцију I

у Групи за људске ресурсе ПУ Ваљево, 
Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.12.4

Врста радног односа:
Радни однос на неодређено време или на одређено 
време у својству приправника

Опис послова:
• обавља саветодавну-стручну активност са запос-
ленима  и члановима њихових породица којима је 
потребна  психолошка помоћ;
• ангажује се у ситуацијама које захтевају психолошке 
интервенције (психолошко саветовање, дебрифинг, 
подршка);
• спроводи едукацију запослених из области психо-
лошке превенције;
• процењује међуљудске односе и предлаже мере за 
њихово одржавање и јачање;
• непосредно се ангажује у анализи узрока и последи-
ца негативних појава и ванредних догађаја (конфликт-
ни  међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, 
суициди и др.) и предлаже адекватне мере;
• спроводи релевантна истраживања;
• послове из своје надлежности редовно обавља и на 
терену, уз изложеност ситуацијама повећаног ризика;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примeњује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских  
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких 
докумената из делокруга рада;
• непосреднo учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад 
у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и степе-
ном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са 
прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непо-
средној вези са полицијским пословима, а који му  се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање по Закону о уни-
верзитету у трајању од најмање четири године или 
високо образовање стечено на студијама II степена - 
мастер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова, 
из научне области психолошке науке у оквиру науч-
ног поља друштвено хуманистичке науке. Кандидати 
од 300 ЕСПБ бодова, морају имати најмање 240 ЕСПБ 
бодова из наведене научне области.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад 
у државним органима предвиђене законом, посебне 
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 
138) и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Министарству унутрашњих 
послова.

У изборном поступку проверавају се: 
• Формално-правни услови - увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документације;
• Психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолош-
ким интервјуом; 
• Техничке компетенције (знања и вештина) - писаним тес-
том знања који садржи и питања у виду решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације ( студија случаја;
• Здравствена способност - обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи;
• Интервју - полуструктурисаним интервјуом; 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: 
• Знање из области рада на радном месту, у складу са 
описом посла радног места.
• Основно познавање Закона о условима за обављање 
психолошке делатности, Етички кодекс психолога 
Србије, програм за обраду података у друштвеним 
наукама SPSS, познавање области људских ресурса, 
Закон о дискриминацији, Закон о спречавања злос-
тављања на раду.
Датум оглашавања: 28.06.2019. године.

Овај оглас се објављује на интранет и интернет стра-
ници Министарства унутрашњих послова, огласној таб-
ли Сектора за људске ресурсе, огласној табли Групе за 
људске ресурсе ПУ Ваљево, у дневном листу „Полити-
ка“ и на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет 
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људ-
ске ресурсе, Група за људске ресурсе ПУ Ваљево, 
Узун Миркова 1-а, 14 000 Ваљево (писарница Поли-
цијске управе Ваљево или путем поште) са назнаком 
“За јавни конкурс за радно место Главни службеник 
за психолошку превенцију I у Групи за људске ресур-
се ПУ Ваљево”. 

Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Мирјана Миловановић, 014/ 294-474 у периоду 
од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се обавезно прилажу уз пријаву на 
конкурс: 
• Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно попуни-
ти и својеручно потписати,
• Кратка биографија, 
• Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
у складу са прописаним условом у погледу образовања, 
• Оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених Републике Србије, 
• Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике  Србије (не старијег од шест 
месеци), 
• Оригинал уверења Основног и Вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци), 
• Очитана лична карта са чипом или оверена фотоко-
пија личне карте која није чипована, 
• Оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фон-
да за пензијско - инвалидско осигурање,
• Оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство), уколико кандидат исто поседује, 
• Оверена фотокопија исправа којима се доказују пода-
ци о стручном опособљавању, усавршавању и посеб-
ним областима знања (уколико кандидат исто поседује),

• Оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује),
• Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Р Србије - најмање једну годину непрекид-
но пре дана подношења пријаве на јавни конкурс
• Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложeни докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: Изборни 
поступак ће отпочети 15.07.2019.године. Овим се сма-
тра да су сви кандидати који су ушли у изборни посту-
пак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 
Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије и уверење 
Основног и Вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Р Србије - најмање једна 
година непрекидно пре дана подношења пријаве на јав-
ни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 
и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Ако странка у року не под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да Минис-
тарство прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неоп-
ходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спро-
вођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене решењем.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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                       Трговина и услуге

СЗР ФИЛИП ТРИВКОВИЋ 
ЉУБИША, ПР

11271 Сурчин, Добановци
Гробљанска 15

e-mail: filip@pekarafilip.rs
тел. 063/337-173

Хигијеничар
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, није потребно радно искуство. Канди-
дати своје пријаве могу слати на имејл адресу: filip@
pekarafilip.rs или се могу пријавити на број телефона: 
063/337-173.

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

11080 Земун, Батајнички друм 7 део број 10
e-mail: despotovicdragan2@gmail.com

тел. 064/868-1430

Одржавање објекта и рад на грејању 
(паљење)

на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: III и IV ССС, потребно радно искуство од 2 
године.

ОСТАЛО: кандидати своје пријаве могу слати на имејл 
адресу: despotovicdragan2@gmail.com или се могу 
пријавити на број телефона: 064/868-1430.

“MEMENTO FAMILY” DOO
11070 Нови Београд

Милеве Марић Ајнштајн 30
тел. 062/640-352

Фризер
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 12 месеци. Пријаве слати у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

Козметичар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 12 месеци. Пријаве слати у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

АДВОКАТ АНТОНИЈЕВИЋ МАРЈАНА
11000 Београд, Господар Јованова 42а

тел. 011/2633-520

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломира-
ни правник; енглески језик - средњи ниво; основна 
информатичка обука. Заинтересовани кандидати да 
пошаљу CV на e-mail: marjana.antonijevic@gmail.com 
Рок за пријавјивање 15.07.2019. године.

МЕЊАЧНИЦА 1 СТАР “БЕРБЕР”
11080 Земун, Првомајска

тел. 061/294-2906

Мењач новца
УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство. Кан-
дидати се могу пријавити на број телефона: 061/294-
2906.

ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ
САЛОН “ДВЕ МАЦЕ НБГД”
11070 Нови Београд, Грамшијева 2

тел. 064/402-34-88

Маникир-педикир
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

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

ПЕКАРА “ДИВНА”
11000 Београд, Живка Карабиберовића 6

тел. 060/466-6077

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: за рад дуже од пуног радног времена ( 48 
сати недељно). Место рада Београд, Звездара и Вра-
чар. Образовање од основне школе па навише. Рад-
но искуство пожељно. Кандидати треба да се јаве на 
телефон 060/466-6077, контакт: Цвејић Сандра. Рок за 
реализацију конкурса је до попуне.

MIM TEAM FOOD DOO
11000 Београд, Андре Николића 1-3

тел. 064/820-8858

Продавац
на одређено време, 12 месеци

8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Рад у сменама. Контект особа: Невена 
Митић, тел. 064/820-8858.

“ДУКАТ” ДОО
24413 Палић, Хоргошки пут 15

тел. 064/808-96-59

Физички радник
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на степен и врсту стручне спре-
ме. Рад у сменама, ноћи рад. Кандидати могу се јавити 
на адресу послодавца од 9-12 сати или контактирати 
на горенаведени телефон. Рок за пријаву 25.07.2019. 
године.

“EKOLUKA - KEY“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 060/02-88-901, 034/310-141

Бравар - заваривач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: образовање: II-IV степен стручне спреме, 
машинска-металска струка (аутомеханичар, бравар, 
заваривач..); пожељно радно искуство, али није нео-
пходно; возачка дозвола Б категорије. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу на телефоне број 060/02-88-901 
или 034/310-141, најкасније до 20.07.2019. године.

WIENER STADTISHCE OSIGURANJE
А.Д.О. БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 060/100-6468, 011/225-1892
e-mail: j.faragovic@wiener.co.rs

Агент за продају неживотног 
осигурања

за рад у Кикинди
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има минимално IV сте-
пен стручне спреме; возачку дозволу Б категорије; 
пожељно је радно искуство у банкама, финансијском 
сектору, директној продаји. Рад се одвија у просто-
ријиама послодавца, по потреби приликом састанака 
са клијентом теренски. Рок за пријаву на конкурс до 
попуне.

СТУДИО ПЕРЛА II
26000 Панчево, Вука Караџића 5

тел. 065/344-5466
e-mail: perlaestetik@gmail.com

Конобар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, конобар; потреб-
но је да кандидат има радно искуство; енглески језик - 
почетни ниво; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Exsel, Exprorer Qutlook). Рад у сменама. Јављање 
кандидата на контакт телефон, 065/344-5466, лице за 
контакт Стојков Јасмина.

INVEKTA GROUP
ДОО БЕОГРАД

Београд, Копаоничка 31

Хигијеничар
на одређено време

10 извршиоца

Опис посла: одржавање хигијене у хипермаркету.

УСЛОВИ: од I до V степена стручне спреме; радно 
искуство: није неопходно. Рад у сменама, ноћни рад, 
рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 
11.07.2019. године. Начин конкурисања: позивом на 
телефон: 069/657-729.

СТИЛ ЂОРЂЕВИЋ
Ниш, Црвени Крст, Поповац

Миле Ђурђановић 121

Столар за монтирање намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: Столар без обзора на радно искуство; потреб-
на је возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата 
на телефон 063/400-228.

Трговина и услуге 

Национална служба
за запошљавање

Школа је знање,
посао је занат
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САМОСТАЛНА ЦВЕЋАРСКА РАДЊА
СВЕТЛАНА ДАЦИЈАР

11000 Београд, Његошева бб локал 211
тел. 064/123-8066

Аранжирање и одржавање цвећа
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме без обзира 
на занимање. Кандидати треба да се јаве на наведе-
ни број телефона. Рок за пријављивање 02.08.2019. 
године.

SZTR EUROOPTIC
11000 Београд, Булевар Краља Александра 278

тел. 065/200-7893

Оптичар
2 извршиоца

Опис посла: рад у продавници и рад у радионици.

УСЛОВИ: средња стручна спрема и навише; потребно 
знање енглеског језика на почетном нивоу; пожељно 
знање из оптике. Рад је у сменама, зарада: 30.000,00 
динара нето за лица без искуства, или 40.000,00 дина-
ра нето за лица са искуством. Кандидати треба да се 
јаве на телефон: 065/200-7893 или имејл eurooptic.
posta@yahoo.com контакт Љиљана Анастасијевић 
Варга. Рок до попуне.

ТЕХНОПРЕМА & МИЈА ДОО
36000 Краљево, Конарево 547 г

тел. 063/302-519
e-mail: janejankievski@gmail.com

Столар
за производњу намештаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV ССС; рад на машинама за прера-
ду дрвета; радно искуство небитно. Рад у сменама; 
обезбеђен превоз и исхрана. Јављање кандидата на 
телефон 063/302-519. Рок за пријаву 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

DESING DOO
11070 Нови Београд

Партизанске авијације 18а
Радна јединица: Књажевац

19350 Књажевац, Иво Лоле Рибара 48
тел. 019/730-379, 064/645-4146
e-mail: mmilovanovic@desing.rs

Инжењер процесне опреме
на одређено време од 6 месеци са 
могућношћу рада на неодређено, 

место рада Књажевац

Опис посла: планирање превентивног одржавања 
процесне опреме, утврђивање узрока непланира-
них застоја, поремећаја у режиму рада процесног 
постројења, процесне опреме и предлагање потреб-
не техничке мере за отклањање истих, пројектовање 
нове и/или усавршавање постојеће опреме према 
специфичним потребама производње, учествовање 
у пословима одржавања процесне опреме у перио-
ду застоја, планирање, организовање и руковођење 
периодичним прегледима и испитивањима опреме 
према плану утврђеном законском регулативом и 
интерним компанијским документима, организовање, 
координација и контрола рада и вођење евиденције 
контролних прегледа и извршених радова на процес-
ној опреми, комуникација и сарадња са добављачима 
процесне опреме.

УСЛОВИ: VII степен машинске или електротехнич-
ке струке, пожељно релевантно радно искуство на 
позицији инжењера машинства/електротехнике за 
процесну опрему у прехрамбеној индустрији, знање 
енглеског језика, знање рада у MS Officu, пожељно 
знање рада у програму AutoCAD или у другим про-

грамима намењеним цртању, пројектовању и другим 
видовима примене рачунара у дизајну, грађевинар-
ству и другим техничким струкама, возачка дозвола Б 
категорије. Уколико мислите да сте права особа за ову 
позицију пошаљите цв. Само ужи круг кандидата ће 
бити контактиран. Рок за доставу пријава је 30 дана од 
дана објаве на сајту НСЗ и у публикацији  „Послови”.

TR “MAFFIN” 43
11000 Београд, Бокељска 1а

тел. 060/478-0008

Продавац
у радњи здраве хране

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; основна 
информатичка обука; енглески језик - почетни ниво. 
Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: zamileta@
gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. 
Рок за пријављивање 04.08.2019. године.

МИОЛАБ СМВ ДОО
11000 Београд, Венизелесова 11

e-mail: office@molab.co.rs

Комерцијалиста
у Служби продаје

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме; пожељ-
но економског, фармацеутског или медицинског усме-
рења; основна информатичка обука; возачка дозвола Б 
категорије; енглески језик - почетни или средњи ниво. 
Кандидати треба да пошаљу CV на наведену e-mail 
адресу. Рок за пријављивање 05.08.2019. године.

ФРУШКЕ ТЕРМЕ
тел. 063/495-894

e-mail: karijera@hotelpremier.rs 

„Фрушке терме“ представљају први луксузни хотелски 
комплекс у Србији који обједињује девет термалних 
базена, конференцијске сале, SPA&Wellnes Centar, 

ресторан и двеста смештајних јединица. Због форми-
рања тима у новом објекту потребан нам је:

Собарица/хигијеничарка/радница у 
вешерају

место рада Врдник
више извршилаца

Услови и опис посла: завршена средња стручна спре-
ма; пожељно радно искуство на истим или сличним 
пословима; спремање и одржавање јавних просторија 
и соба унутар објекта; на основу окупираности објекта 
и распореда, могућност рада и у вешерају (прање и 
пеглање фротирског, ресторанског и хотелског тексти-
ла); способност за индивидуални и тимски рад. Нуди-
мо: обезбеђен превоз Нови Сад - Врдник - Нови Сад; 
обезбеђен оброк; редовна примања; могућност напре-
довања и усавршавања; рад у пријатном амбијенту и 
позитивној тимској атмосфери.

Помоћни радник у кухињи
место рада Врдник
више извршилаца

Услови и опис посла: пожељно искуство од годину 
дана; обављање помоћних послова у кухињи, при-
према и додавање намирница потребних за спремање 
јела; поштовање одговарајућих процедура личне 
хигијене и ношење адекватне униформе; способност 
самосталног рада и рада у тиму. Нудимо: обезбеђен 
превоз Нови Сад - Врдник - Нови Сад; обезбеђен 
оброк; редовна примања; могућност напредовања и 
усавршавања; рад у пријатном амбијенту и позитивној 
тимској атмосфери.

Кувар
место рада Врдник
више извршилаца

Услови и опис посла: образовање: завршена струковна 
школа - ССС - смер кувар; релевантно искуство минимум 
годину дана; поштовање одговарајућих процедура лич-
не хигијене и ношење адекватне униформе; познавање, 
поштовање и обезбеђење усклађености са политиком 
безбедног руковања храном, ротације производа, прво 
ушло-прво изашло (First In-First Out - FIFO); датирања, 
обележавања, чишћења и организовања фрижидера/
замрзивача/складишта и усклађеност са хладним лан-
цем (Cold Chain), у свим одељењима и деловима пове-
заним са храном; учествовање у радним операцијама и 
подршка колегама током периода повећаног обима пос-
ла ради осигурања оптималне услуге за госте; праћење 
квалитета припремљене хране која се услужује гостима 
ради контроле утрошка хране и одговорног управљања 
отпадом; контрола пријема робе у кухињском одељењу, 
поштовање свих стандарда и норматива у производњи 
хране; посвећеност пружању услуга гостима хотела на 
највишем нивоу; креативан приступ припреми и серви-
рању јела; способност самосталног рада и рада у тиму. 
Нудимо: обезбеђен превоз Нови Сад - Врдник - Нови Сад; 
обезбеђен оброк; редовна примања; могућност напредо-
вања и усавршавања; рад у пријатном амбијенту и пози-
тивној тимској атмосфери.

Конобар
место рада Врдник

Услови и опис посла: завршена средња стручна спре-
ма, смер конобар/висока стручна спрема - рестора-
тер; радно искуство минимум 6 месеци; пожељно 
познавање страног језика - енглески; вредна особа 
која поседује манире и културу понашања у складу 
са објектом где би радила; добре организационе спо-
собности и знање о начинима услуживања. Нудимо: 
едукацију и увођење у посао; обезбеђен превоз Нови 
Сад - Врдник - Нови Сад; обезбеђен оброк; редовна 
примања; могућност за напредовање и усавршавање; 
рад у пријатном амбијенту и позитивној тимској атмос-
фери.

Шанкер
место рада Врдник

Опис посла и услови: припрема пића по поруџби-
ни; познавање састава и основних карактеристика 
пића која се служе; одржавање хигијене бара и бар-
ског инвентара; радно искуство на истим или слич-
ним пословима; развијене комуникационе вештине, 
љубазност према гостима; средња стручна спрема 
смер конобар; познавање енглеског језика. Нудимо: 
обезбеђена средства и опрему за рад; адекватна и 
редовна примања; обезбеђен превоз Нови Сад - Врд-
ник - Нови Сад; обезбеђен оброк; рад у пријатном 
амбијенту и позитивној тимској атмосфери.

Web/маркетинг дизајнер
Услови: техничко образовање у области информацио-
них технологија или информатике; најмање 2 године 
релевантног радног искуства; познавање мрежних 
и ПЦ оперативних система; писање HTML5 и CSS3 
кода; познавање JavaScript-а; реализација стратегије, 
планирање и буџетирање, као и реализација марке-
тиншких активности у домену дигиталног маркетинга; 
СЕО оптимизација и Google аналитика; пожељно је 
познавање рада у Adobe Illustrator или неког сличног 
векторског програма; познавање Photoshop или неког 
сличног програма за обраду слике.

Основна задужења: одржавање и решавање про-
блема хардвера, софтвера и периферних уређаја за 
крајње кориснике (за групе); брине о функционисању 
система за електронско евидентирање долазака на 
посао запослених; брине о систему видео надзора; 
постављање банера, реклама, Pop Up-ова и слично. 
Нудимо: обезбеђен превоз Нови Сад - Врдник - Нови 
Сад; обезбеђен оброк; редовна примања; могућ-
ност напредовања и усавршавања; рад у пријатном 
амбијенту и позитивној тимској атмосфери.

ОСТАЛО: пријаве можете послати на имејл: karijera@
hotelpremier.rs или се можете информисати путем 
телефона 063/495-894.

Трговина и услуге
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„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

е-mail: karijera@zepter.rs

Тим менаџер
место рада: Београд (10), 

Обреновац (5), Лазаревац (5), 
Ваљево (5), Смедерево (5), 

Пожаревац (5), Нови Сад (10), 
Зрењанин (5), Суботица (5), 
Шабац (5), Крагујевац (5),

Чачак (5), Ниш (10), 
Лесковац (5), Крушевац (5), 
на одређено време 3 месеца

95 извршилаца

Опис посла: планирање и реализација продајних актив-
ности, представљање производа потенцијалним купци-
ма, праћење задовољства постојећих купаца, анализа 
резултата, формирање и вођење тима.

Образовање: од IV до VII степена, без обзира на 
образовни профил; рад на рачунару: MS Office пакет 
(основни ниво); спремност за рад у тиму, пословни 
бонтон, поседовање комуникационих и презентацио-
них вештина.

Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну плату и бону-
се за остварене резултате, континуирану едукацију, 
професионалну подршку и неопходна средства за 
успешан рад, могућност интернационалне каријере.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе путем имејла. 

„RAIFFEISEN BANK“ АД БЕОГРАД
Београд, Ђорђа Станојевића 16

e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање у 
малопродаји - сарадник за директну 

продају
место рада: Бачка Топола, 

Александровац, Ариље, Бачка 
Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, 

Кладово, Ковин, Крагујевац, 
Крушевац, Лозница, Љиг, Мајданпек, 
Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, 

Нови Бечеј, Нови Сад, Прибој, 
Пријепоље, Рума, Сента, Сјеница, 

Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, 
Ваљево, Врњачка Бања; ангажовање 

према уговору о посредовању
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на радно искуство; 
теренски рад, рад ван просторија послодавца. Кон-
курс је отворен до: 30.06.2019. године. Заинтересова-
ни кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем мејла.

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинес-
ког на српски језик (усмена и писана конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипломи-
ран филолог; могу конкурисати и лица ван траженог 
образовног профила уколико испуњавају остале усло-
ве; радно искуство: небитно; кинески језик - виши или 
конверзацијски ниво; енглески језик - средњи ниво; 

знање рада на рачунару - средњи ниво. Oбезбеђен 
смештај. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем имејла или да се 
јаве на телефон послодавца.

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста
место рада: сви градови на територији 
Републике Србије, на одређено време, 

након 6 месеци постоји могућност 
заснивања радног односа на 

неодређено време
3 извршиоца

Опис посла: презентовање и продаја нашег асортима-
на на терену.

УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; обавез-
на возачка дозвола Б категорије; обавезно претходно 
радно искуство на истим или сличним пословима; про-
фесионалан и коректан однос према купцима, добра 
комуникација и преговарачке вештине, посвећеност 
и самоиницијатива; продајне и презентационе вешти-
не; спремност за рад на терену (Република Србија); 
отворена комуникација и искрен однос; одговорност 
и самосталност у раду, тимска сарадња, ентузијазам 
у послу; пожељно је коришћење сопственог возила у 
првих 6 месеци рада. Нудимо: редовну и тачну исплату 
зараде, стални радни однос, рад од пет дана у недељи, 
добре услове рада у динамичном и тимски оријентиса-
ном окружењу, континуирану едукацију. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу послати радну био-
графију на горенаведену имејл-адресу или се јавити 
путем телефона: 066/470-270, особа за контакт Марко 
Станимировић.

ХЕЛМОН ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10м
тел. 064/2070070

e-mail: nikolahenex@gmail.com

Дипломирани правник
пробни рад од 1 месеца

Опис посла: правни послови везани за издавање 
регистарских налепница и администрација. 

УСЛОВИ: дипломирани правник, VII степен стручне 
спреме, рад на рачунару, Mc Office; потребно је да кан-
дидат има више од 1 године радног искуства на било 
ком радном месту. Рок за пријаву на конкурс је до 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс путем имејл адресе: nikolahenex@
gmail.com.

S COMPANY DOO
11070 Нови Београд

Антифашистичке Борбе 61
тел. 063/201-875

e-mail: jovanka.stjepanovic@scompanydoo.com

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер; 
познавање рада на рачунару Ms Office, радно искуство 
од најмање 6 месеци на књиговодственим пословима. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
путем телефона број 063/201-875.

KRSMANOVIĆ COMPANY DOO
11000 Београд, Балканска 38

тел. 064/230-8794

Трговац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира на 
радно искуство. Рад у сменама Кандидати могу да 
се јаве на контакт телефон 064/230-8794. Конкурс је 
отворен до попуне радног места.

“НАПРЕД УГОСТИТЕЉСТВО” ДОО
11000 Београд, Билећка 57

тел. 011/397-2183

Домар
на одређено време

2 извршиоца 

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; пожељно радно 
искуство. Сменски рад. Кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/3972-183 или 063/305-964. Кон-
курс је отворен до попуне радног места.

ATLANTIC BRANDS
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 29

Магацински радник
на одређено време, место рада 

Шимановци
5 извршиоца 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; знање рада на 
рачунару; пожељно радно искуство и дозвола за 
управљање виљушкаром. Кандидати пријаву могу да 
пошаљу на e-mail: zaposljavanje@atlanticgrupa.com, рок 
за пријаву на конкурс 26.07.2019. године.

“ДОН ДОН” ДОО
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б

тел. 060/810-13-35

Пекар
на одређено време 2 године

7 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне 
спреме; потребно радно искуство на истим или слич-
ним пословима. 

Помоћни пекар
на одређено време 2 године 

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне 
спреме; радно искуство није неопходно.

Магационер
на одређено време 2 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне 
спреме; радно искуство није неопходно.

Трговина и услуге

Пословни центри НСЗ
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ОСТАЛО: место рада за сва радна места: Крагујевац 
и Пударци код Гроцке (за рад у Пударцима обезбеђен 
смештај и исхрана). Начин конкурисања: кандидати 
могу да се јаве лично послодавцу, стари Житопро-
дукт, улица Војводе Путника 70, 34000 Крагујевац, 
сваког радног дана од 09 до 13 часова или могу да се 
јаве на контакт телефон: 060/810-13-35, најкасније до 
04.08.2019. године.

РАФА ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 4

Мењач новца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; сертификат за 
мењаче. Трајање конкурса: до 05.08.2019. године. 
Начин конкурисања позивом на телефон 062/554-914.

ВАЉАОНИЦА БЕЗБЕДНОСТ
31205 Севојно, Првомајска бб

тел. 031/594-318
e-mail:btrifunovic@vbs.co.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време до 20 месеци 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без бзира на ква-
лификације; лиценца за службеника обезбеђења, са 
ношењем оружја. Рад у сменама, ноћни рад. Лице за 
контакт: Будимир Трифуновић.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд, Савски венац Београд
Булевар Војводе Мишића 51

тел. 063/113-43-16
e-mail zoran simonovic@sava-zivot.rs

Заступник за осигурање
на одређено време 2 месеца, 

за рад у Врању
2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ССС, било ког усмерења, пожељно 
је једна особа са блажим облица инвалидитета, рад 
на рачунару: пожељно возачка дозвола Б категорије, 
радно искуство небитно. Обуке ради обављања пос-
ла - организује послодавац. Теренски рад, обезбеђен 
превоз. Слање пријава на адресу поштом, имејлом, 
или звати на телефон 063/113-4316, лице за контакт 
Зоран Симоновић. Рок за пријављивање на оглас 
25.08.2019. године.

         Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста офталмологије
пробни рад од два месеца у 

Специјалистичко-консултативној 
служби, Одсек за офталмологију

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту из офталмологије, фотокопију 
решења о упису у Лекарску комору или фотокопије 
дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месе-
ци, уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије 
од 6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста психијатрије
пробни рад од два месеца у 

Специјалистичко-консултативној 
служби, Одељење за 
неуропсихијатрију

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију уверења о положеном спе-
цијалиситичком испиту из психијатрије, фотокопију 
решења о упису у Лекарску комору или фотокопије 
дозволе за рад-лиценце, уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месе-
ци, уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије 
од 6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публиакцији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информације и прове-
ре стручног знања који су важни за доношење одлуке 
о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве 
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„За оглас“ или лично доставити у писарницу ДЗ Рако-
вица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Кувар - посластичар
на одређено време, због замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка запослене са боловања

Опис послова: припрема све врсте јела по јеловни-
ку и нормативима исхране; припрема и обликује све 
врсте посластица; контролише исправност намирни-
ца; утврђује потребне количине намирница на основу 
норматива и саставља листу за набавку намирница; 
контролише квалитет припремљеног јела; сервира 
јела; припрема јеловник; врши поделу хране и стара 
се о узимању хране за одељења од стране лица која 

носе храну; правилно оставља узорак хране од сва-
ког оброка за евентуална испитивања, који мора да 
се чува на правилан начин у току 72 сата; стара се 
о хигијени кухиње, радних елемената, посуђа, фри-
жидера, замрзивача, прибора за рад и о својој личној 
хигијени; доноси и односи намирнице из складишта, 
односи помије на место за бацање истих; у сарадњи 
са одговорним здравственим радником, спроводи део 
програма окупационе терапије у циљу психосоцијал-
ног и рехабилитационог програма пацијената, т.ј. 
антистигма програма, како би пацијенте што лакше 
укључили у свакодневне токове живота и рада.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме куварског 
или прехрамбеног смера. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву, која садржи краћу биографију, доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о школској спреми и обичну 
неоверену фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се достављају на адресу: Спе-
цијална болница за психијатријске болести “Свети Вра-
чеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђе-
вића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “За 
оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у 
Правну службу Специјалне болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Физиотерапеутски техничар
на одређено време од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотерапеутски 
техничар), IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит за своје звање.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе или оверену фотокопију решења 
о упису у комору, кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Специјал-
на болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, ул. Војводе 
Мишића бр. 48 или непосредно у болници.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО 
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Руководилац послова инвестиционог 
и техничког одржавања
пробни рад један месец

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; знање рада на рачунару, пожељно 
је претходно радно искуство на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: ове-
рени препис или фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверени препис или фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, оверени препис или 
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно 
звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат 
има), потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ 
о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца), фотокопија личне карте или очитана лична 
карта, биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у 
ужи избор ће бити позвани на разговор.

Трговина и услуге / Медицина

Школа је знање,
посао је занат
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ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву на 
овај оглас доставе следећа документа: фотокопију 
дипломе, фотокопију/очитану личну карту, уверење 
о држављанству, кратку биографију са обавезним 
контакт подацима (e-mail и/или број мобилног теле-
фона). Пријаву и потребну документацију доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас“. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. У случају већег броја пријављених кандидата 
може бити обављен разговор са кандидатима из ужег 
избора ради добијања додатних информација које 
могу бити битне за доношење одлуке о пријему. Евен-
туални позив на разговор биће упућен посредством 
достављених контакт података. Одлука о избору биће 
објављена на огласној табли ДЗ Тутин од када тече 
рок за правно поступање по истој. Кандидати неће 
бити лично обавештавани, а послата документа неће 
бити враћена. Изабрани кандидат обавезан је да у 
року од 5 дана од дана када је обавештен о избору 
достави оригинална документа или оверене копије, 
ради заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

на одређено време до две године

Опис послова: извршава налоге директора ДЗ и учест-
вује у спровођењу одлука органа управљања; коор-
динира вођење пословних књига, израду и припре-
му финансијских извештаја; учествује у планирању 
стратегије развоја здравствене установе; учествује 
у планирању потреба за набавком опреме, лекова и 
медицинских средстава; анализира кадровску обез-
беђеност и потребе организационих јединица које 
обављају здравствену делатност и у складу са Кадров-
ским планом, даје одговарајуће предлоге директору; 
организује, руководи и прати извршење финансијских 
и рачуноводствених послова; развија, дефинише и 
координира припрему финансијских планова и дру-
гих општих и појединачних аката из области свог 
рада; доноси одлуке о начину реализације финан-
сијских и рачуноводствених послова; прати правне 
прописе и контролише спровођење законитости 
наменског и економичног трошења финансијских 
средстава; контролише израду финансијских прегле-
да,анализа и извештаја; пројектује приливе и одливе 
новчаних средстав; руководи припремом и израдом 
финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и 
годишњег извештаја о пословању „завршног рачуна”; 
организује чување рачуноводствених исправа,послов-
них књига и финансијских извештаја; контролише 
формирање документације за пренос новчаних сред-
става; проверава исправност финансијско рачуно-
водствених образаца; врши билансирање прихода и 
расхода; врши билансирање позиција биланса стања; 
води евиденције о реализованим финансијским плано-
вима и контролише примену усвојеног контног плана; 
припрема и обрађује податке за финансијске прегле-
де и анализе,статистичке и остале извештаје везане 
за финансијско-материјално пословање; припрема 
податке, извештаје и информације о финансијском 
пословању; преузима изводе по подрачунима и врши 
проверу књиговодствене документације која је веза-
на за одлив и прилив готовине; обавља и друге исто-
родне послове по налогу директора. 

УСЛОВИ: стручна спрема - високо образовање, на 
основним академским студијама из области економ-
ских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који утврђује високо образовање од 10. 

септембра 2005. године; на основним студијама из 
области економске струке у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на основним 
академским студијама из области економске струке у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовањање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама у трајању до  три године из 
области економске струке, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; знање рада на рачунару; најмање 5 година радног 
искуства. Уз зехтев за заснивање радног односа при-
ложити: ЦВ (кратку биографију), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, доказ о радном стажу. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података  који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О 
разговору са кандидатом обавезно се сачињава запис-
ник. О избору кандидата одлучује директор Дома 
здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора 
бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 
дана. Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Оглас је објављен и на wеб страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Захтев за заснивање радног односа са 
назнаком за радно место доставити поштом или лич-
ном доставом у писарницу ДЗ Српска Црња.

MILLENIUM MEDIC
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Молерова 11
e-mail: posao@milleniummedic.rs

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме одгова-
рајућег смера; стручни испит за здравствене раднике. 
Кандидати треба да пошаљу CV на наведену e-mail 
адресу. Рок за пријављивање 25.07.2019. године.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра-техничар
на интензивној нези нивоа 3, на 
Одељењу за интензивну негу и 

терапију у Служби за интензивну 
негу и терапију и неонатологију 

Стационара Клинике за педијатрију, 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
пробни рад до 3 месеца

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 лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу непосред-
ног руководиоца; учествује у сменском раду, за свој 
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему IV степен, завр-
шену средњу медицинску школу, смер педијатријска 
сестра-техничар или медицинска сестра техничар, 
положен стручни испит; лиценцу за рад. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплому о завршеној средњој медицинској шко-
ли; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежне коморе или решење 
о упису у именик коморе; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење суда) не ста-
рије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 

(уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; 
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потвр-
да послодавца); кратку биографију (Curriculum Vitae 
- CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
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. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). При-
ликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави: уредан санитарни налаз што доказује фотоко-
пија санитарне књижице; лекарско уверење о општој 
здравственој способности; доказ о имунизацији ММР 
вакцином или потврду о серолошкој анализи на мор-
биле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији Хепатитис 
Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на адресу Института са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем једне медицинске сестре - техничара на 
Одељењу интензивне неге до повратка запослене са 
боловања“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчог пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
психијатрије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршен меди-
цински факултет (звање доктор медицине, VII/1 сте-
пен стручне спреме); положен специјалистички испит 
из психијатрије (звање доктор медицине специјалиста 
психијатрије са VII/2 степен стручне спреме); положен 
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на 
рачунару. Кандидат подноси следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији; фото-
копију потврде о положеном стручном испиту; фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
Лекарске коморе; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен 
специјалистички испит из педијатрије (звање доктор 
медицине специјалиста педијатрије са VII/2 степен 
стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за 
рад; познавање рада на рачунару. Кандидат подноси 
следећу документацију: фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију 
личне карте; кратку биографију, са навођењем степе-
на познавања рада на рачунару и са тачном адресом и 
контакт телефоном кандидата. 

Доктор медицине специјалиста 
медицине рада

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен 
специјалистички испит из медицине рада (звање док-
тор медицине специјалиста медицине рада са VII/2 
степен стручне спреме); положен стручни испит; 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кан-
дидат подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипло-
ме о завршеној специјализацији; фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе 
за рад - лиценце издате од надлежне Лекарске комо-
ре; фотокопију личне карте; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару и са 
тачном адресом и контакт телефоном кандидата. 

Медицина
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Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен 
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на 
рачунару; положен возачки испит. Кандидат подноси 
следећу документацију: фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне Лекарске коморе; фотокопију 
личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку био-
графију, са навођењем степена познавања рада на 
рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном 
кандидата.

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (звање 
доктор стоматологије, VII/1 степен стручне спреме); 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару. Кандидат, подноси следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету; фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне Стоматолошке коморе; фотокопију лич-
не карте;  кратку биографију, са навођењем степена 
познавања рада на рачунару и са тачном адресом и 
контакт телефоном кандидата.

Медицинска сестра техничар општег 
смера

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа IV сте-
пен стручне спреме (звање медицинска сестра тех-
ничар општег смера са IV степеном стручне спреме); 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару; возачка дозвола. Кандидат, под-
носи следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеној школској спреми; фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад-лиценце издате од надлежне коморе; фотокопију 
личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку био-
графију, са навођењем степена познавања рада на 
рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном 
кандидата.

Зубни техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV сте-
пен стручне спреме, смер зубни тахничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на 
рачунару. Кандидат, подноси следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне здравствене коморе; фотокопију личне кар-
те; кратку биографију, са навођењем степена позна-
вања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт 
телефоном кандидата.

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад у Техничкој 
служби

УСЛОВИ: завршена нижа стручна спрема. Кандидат, 
подноси следећу документацију: фотокопију одгова-
рајуће дипломе о завршеној нижој стручној спреми; 
фотокопију личне карте; кратку биографију са адре-
сом и контак телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког 
пријатељства” бр. 17 Гроцка или непосредно у канце-
ларији писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносиоца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста 
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на 
расписани конкурс, биће објављена на огласној табли 
Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у 
Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273 

Виши медицински техничар - општег 
смера

за рад у Центру за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма 

Клинике за интерну медицину, 
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства, пробни 
рад од 3 месеца

Виши медицински техничар - општег 
смера

за рад у Центру за онкологију и 
радиотерапију, на одређено време 
до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
(средња стручна спрема) за рад у 
Операционом центру, на одређено 
време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 

месеца

Медицински техничар општег смера
(средња стручна спрема) за рад у 

Служби за радиолошку дијагностику, 
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства, пробни 
рад од 3 месеца

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
(средња стручна спрема) за рад у 

Клиници за урологију, нефрологију 
и дијализу, на одређено време 

до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
(средња стручна спрема) за рад у 

Центру за неурохирургију, на одређено 
време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање рад-
ног односа за наведене послове је: радно искуство у 
Операционом центру у трајању од најмање 6 (шест) 
месеци за радно место: медицински техничар општег 
смера (средња стручна спрема) ради попуне радног 
места медицински техничар општег смера Операцио-
ног центра.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки разред средње школе за медицинске техничаре/
сестре са средњом школском спремом за радно место: 
медицински техничар општег смера (средња стручна 
спрема) ради попуне радног места медицински техни-
чар општег смера Операционог центра; медицински 
техничар општег смера (средња стручна спрема) ради 
попуне радног места медицински техничар општег 
смера Службе за радиолошку дијагностику; медицин-
ски техничар општег смера (средња стручна спрема) 
ради попуне радног места медицински техничар/сес-
тра општег смера Клинике за урологију, нефроло-
гију и дијализу и медицински техничар општег смера 
(средња стручна спрема) ради попуне радног места 
медицински техничар/сестра општег смера Центра 
за неурохирургију; уверење о положеном стручном 
испиту за радно место; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 

књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; кандидати који имају радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) 
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од 
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтер-
ском стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Кра-
гујевац и у публикација „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт 034/50-52-73. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Ул. 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место _____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.  

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Дипломирани правник
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог до 
његовог повратка са функције

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; знање рада на рачунару. Кандидати као доказ 
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију личне карте; уверење о држављанству; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном правном 
факултету. Докази морају бити оригинал или овере-
не фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс” или лично Правној 
служби ДЗ Житорађа од 07.00 до 14.00 часова у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете се обратити и на телефон 
027/8362-025.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

“Др АЛЕКСА САВИЋ”
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Оглас објављен 15.05.2019. у публикацији “Посло-
ви” поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб

тел./факс: 012/678-131, 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com 

www.domzdravljagolubac.rs

Доктор стоматологије
на одређено време до 24 месеца,
за рад у Стоматолошкој служби

УСЛОВИ: ВСС - VII степен, завршен стоматолошки 
факултет, положен стручни испит. Приликом пријаве 
кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених или овере-
ну фотокопију извода , оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту и кратку биографију. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве искључиво слати поштом или лично пре-
дати. Пријаве послате имејлом неће бити прихваћене. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
или неодговарајућом документацијом неће бити раз-
матране. По завршеном конкурсу предата документа 
неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

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

становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, 

на одређено време до повратка 
одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: стручна спрема/образовање: средње 
образовање из области медицине. Додатна знања / 
испити / радно искуство: IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, поло-
жен стручни испит, лиценца; возачка дозвола Б кате-
горије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис или фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверен 
препис или фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору, оверену фотокопију возачке дозволе Б1 кате-
горије и писану изјаву да је кандидат активни возач, 
биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава на оглас 
број 10/2019 са наведеним редним бројем”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон 
018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи, на 

одређено време ради замене 
привремено одсутног радника, до 
његовог повратка, са скраћеним 

радним временом за рад у Служби за 
поливалентну патронажу

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо образо-
вање: на основним студијама првог степена (струковне 
/ академске) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању више, односно струковне 
медицинске сестре.

Опис посла: планира и пружа услуге процеса здрав-
ствене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене неге, 
о чему води прописану медицинску документацију; 
спроводи превентивне мере, по налогу доктора меди-
цине или доктора медицине специјалисте у тиму 
или самостално, у здравственој установи и у оквиру 
теренског рада; посећује труднице, породиље и ново-
рођенчад, малу и предшколску децу, у оквиру терен-
ског рада; посећује пацијенте оболеле од хроничних 
незаразних болести, менталних обољења, у оквиру 
теренског рада; посећује жене генеративног и пост-
генеративног доба, стара изнемогла лица, у оквиру 
теренског рада; сарађује са другим учесницима у пру-
жању здравствене заштите и службама у заједници; 
обучава новопримљене здравствене раднике и кон-
тролише обуку приправника; континуирано спроводи 
надзор процеса статистичког извештавања; требује 
потрошни материјал за службу; контролише одлагање 
медицинског отпада на прописан начин; организује, 
координира и контролише стручни рад медицинских 
техничара у служби; учествује у планирању рада 
и организацији рада службе; стара се о инвентару 
службе, исправности, сервисирању и набавци истог; 
утврђује распоред рада медицинских сестара/техни-
чара; води евиденцију о присуству на раду у служби; 
подноси месечне извештаје о раду запосленог кадра 
службе и исти доставља стручној служби - обрачун-
ској служби ради обрачуна зарада; контролише требо-
вања, достављање, употребу и чување лекова и дру-
гог санитетског - потрошног медицинског материјала, 
као и другог потрошног материјала у служби; контро-
лише документацију, води статистичке извештаје и у 
потпуности проверава тачност података; врши струч-
ни надзор на стручним радом медицинских технича-
ра и хигијенско-техничког особља службе; активно 
учествује на семинарима, стручним састанцима, сим-
позијумима и другим стручним скуповима за медицин-
ске сестре - техничаре; пружа стручну методолошку 
помоћ здравственим радницима; прати стручну лите-
ратуру и савремена достигнућа из области сестрин-
ства; контролише документацију, чува медицинску 
документацију пацијената од неовашћеног приступа, 
копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје 
и у потпуности проверава тачност података; плани-
ра, организује и спроводи сарадњу са заједницом у 
области здравствено-васпитног рада и о томе подно-
си извештаје. Обавља послове на које је овлашћен 
решењем или одлуком директора, а који су из дело-
круга рада службе у оквиру свог степена стручне спре-
ме односно образовања, радне способности и зани-
мања. За свој рад непосредно је одговоран главном 
техничару Дома здравља

Виша медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника до 
његовог повратка, са скраћеним 

радним временом за рад у Служби 
хитне медицинске помоћи са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо образо-
вање: на основним студијама првог степена (струковне 
/ академске) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању више, односно струковне 
медицинске сестре.

Опис посла: планира и пружа услуге процеса здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију; сарађује 
са другим учесницима у пружању здравствене зашти-
те и службама у заједници; обучава новопримљене 
здравствене раднике и контролише обуку приправ-
ника; континуирано спроводи надзор процеса статис-
тичког извештавања; требује потрошни материјал за 
службу; контролише одлагање медицинског отпада 
на прописан начин; спроводи и контролише поступак 
дезинфекције и стерилизације опреме и материјала; 
води целокупну прописану медицинску документа-
цију, врши електронско факрурисање, наплаћује пар-
тиципацију, предаје новац на благајну; помаже лека-
ру у указивању медицинске помоћи; обавља давање 
ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу 
лекара; обавља послове превијања и стерилизације; 
учествује у пружању прве помоћи у хитним случаје-
вима; помаже у обуци приправника; ради на апара-
тима - ЕКГ, кисеоник, аспиратор; спроводи имобили-
зацију, предњу тампонаду носа, пласира уринарни 
катетер, назогастичну сонду; спроводи медицинску 
пратњу пацијента; ради на фискалној каси; учествује 
у раду комисије за спровођење јавних набавки,  име-
новане решењем директора у складу са Законом о јав-
ним набавкама. Обавља послове на које је овлашћен 
решењем или одлуком директора, а који су из дело-
круга рада службе у оквиру свог степена стручне спре-
ме односно образовања, радне способности и зани-
мања. Одговоран је за свој рад главном медицинском 
техничару службе и начелнику службе.

Медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника до 
његовог повратка, са скраћеним 

радним временом за рад у Служби 
хитне медицинске помоћи са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње обра-
зовање. Додатна знања/испити/радно искуство: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре - техничара.

Опис посла: учествује у дијагностици (ЕКГ, одређи-
вање шећера у крви и др.) и врши антропометријска 
мерења; прима позиве на телефону за хитне интер-
венције и координира радом и усмерава све екипе хит-
не помоћи на терену, усмерава најближу екипу пре-
ма месту интервенције и прати кретања екипа хитне 
помоћи на целом подручју територијалне надлежнос-
ти; у хитним случајевима пружа прву помоћ унесреће-
нима на месту догађаја и у транспорту и прати болес-
ника и надзире га за време превоза до здравствене 
установе или куће ради даљег лечења; врши дезин-
фекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
правилно одлаже медицински отпад; води целокупну 
прописану медицинску документацију, врши електрон-
ско факрурисање, наплаћује партиципацију, предаје 
новац на благајну; помаже лекару у указивању меди-
цинске помоћи; обавља давање ампулиране тера-
пије (ињекција и инфузија) по налогу лекара; обавља 
послове превијања и стерилизације; учествује у пру-
жању прве помоћи у хитним случајевима; помаже у 
обуци приправника; ради на апаратима - ЕКГ, кисео-
ник, аспиратор; спроводи имобилизацију, предњу там-
понаду носа, пласира уринарни катетер, назогастичну 
сонду; спроводи медицинску пратњу пацијента; ради 
на фискалној каси; учествује у раду комисије за спро-
вођење јавних набавки, именоване решењем дирек-
тора у складу са Законом о јавним набавкама. Обавља 
послове на које је овлашћен решењем или одлуком 
директора, а који су из делокруга рада службе у окви-

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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ру свог степена стручне спреме односно образовања, 
радне способности и занимања. Одговоран је за свој 
рад главном медицинском техничару службе и начел-
нику службе.

Виша медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време ради 
замене привремено одсутног радника 
до његовог повратка, за рад у Служби 

за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама 
првог степена (струковне / академске) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања/испити/радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
више, односно струковне медицинске сестре.

Опис посла: планира и пружа услуге процеса здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
спроводи превентивне и куративне мере, по налогу 
доктора медицине или доктора медицине специја-
листе у тиму или самостално, у здравственој уста-
нови и у оквиру теренског рада; сарађује са другим 
учесницима у пружању здравствене заштите и служ-
бама у заједници; обучава новопримљене здравс-
твене раднике и контролише обуку приправника; 
континуирано спроводи надзор процеса статистич-
ког извештавања; требује потрошни материјал за 
службу; контролише одлагање медицинског отпада 
на прописан начин; спроводи и контролише поступак 
дезинфекције и стерилизације опреме и материјала; 
води целокупну прописану медицинску документа-
цију, врши електронско фактурисање, наплаћује 
партиципацију,п редаје новац на благајну; ради у 
тиму са изабраним докторм медицине или докто-
ром медицине специјалистом; спроводи здравстве-
но васпитни рад; сређује и припрема амбуланту за 
рад; обавља прање, дезинфекцију и стерилизацију 
инструмената; припрема инструменте за интервен-
цију и помоћ лекару, збрињава пацијента после 
интервенције; пакује и шаље узети материјал за ана-
лизу; даје прописану терапију; ради са трудницама 
(мерење притиска и телесне тежине); узима вагинал-
ни и цервикални брис; ради са доктором медицине 
или доктором медицине специјалистом у ултразвуч-
ном кабинету; обавља послове везане за цитоло-
гију; учествује у раду комисије за спровођење јавних 
набавки, именоване решењем директора у складу са 
Законом о јавним набавкама. Обавља послове на које 
је овлашћен решењем или одлуком директора, а који 
су из делокруга рада службе у оквиру свог степена 
стручне спреме односно образовања, радне способ-
ности и занимања. Одговоран је за свој рад главном 
медицинском техничару службе и начелнику службе.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, за рад у Служби 

за здравствену заштиту одраслог 
становништва са Одсеком превентивне 
здравствене заштите, због повећаног 
обима посла, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње обра-
зовање. Додатна знања/испити/радно искуство: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре - техничара.

Опис посла: у тиму са докторима медицине и дру-
гима или самостално, спроводи превентивне и 
куративне мере, по налогу доктора медицине или 
доктора медицине специјалисте у установи и на 
терену, у оквиту теренског рада; припрема болес-
ника за дијагностичко терапијске процедуре и при-
према ординацију, опрему и уређаје за рад; учест-
вује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у 
крви и др.) и врши антропометријска мерења; врши 
дезинфекцију и стерилизацију материјала и инстру-
мената; правилно одлаже медицински отпад; води 
целокупну прописану медицинску документацију, 
врши електронско фактурисање, наплаћује пар-

тиципацију, предаје новац на благајну; спроводи 
имунизацију, давање ампулиране терапије (ињек-
ција и инфузија) по налогу изабраног лекара; учест-
вује у пружању прве помоћи у хитним случајевима; 
учествује у здравствено-васпитном раду; учествује 
у заказивању прегледа; контролише документа-
цију, чува медицинску документацију пацијената од 
неовашћеног приступа, копирања и злоупотребе, 
води статистичке извештаје и у потпуности прове-
рава тачност података; учествује у раду комисије за 
спровођење јавних набавки, именоване решењем 
директора у складу са Законом о јавним набавка-
ма. Обавља послове на које је овлашћен решењем 
или одлуком директора, а који су из делокруга рада 
службе у оквиру свог степена стручне спреме однос-
но образовања, радне способности и занимања. За 
свој рад одговоран је главном медицинском техни-
чару и начелнику службе.

ОСТАЛО: кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених/венча-
них; уверење о држављанству; диплому о завршеној 
медицинској школи (средња или висока); уверење 
о положеном стручном испиту; лиценцу за самоста-
ли рад у струци или решења о упису у комору; доказ 
о радном искуству (потврде, уверења и сл.). Докази о 
испуњености услова за заснивање радног односа за 
напред наведена радна места подносе се у неовереним 
копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу 
ДЗ Параћин или послати на горенавдену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс за радно место ___________ 
(уписати назив радног места за које се конкурише)”. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и публикацији „Послови”, Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратити на телефон 
035/573-186.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

БАЊА КАЊИЖА
24420 Кањижа, Народни парк бб

Спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, за потребе 

немедицинског сектора, Одељења за 
управљање смештајним капацитетима

Опис послова: Обавља послове спремања и одржа-
вања комплетне хигијене соба, холове, просторије у 
приземљу, гардеробе, канцеларије, тоалете, степе-
ниште, пословне просторије, услужно продајне прос-
торије, спортску халу, базене и комплетну рехабили-
тацију у целој установи; намешта кревете, чисти собу 
и сав намештај у соби; свакодневно више пута износи 
отпадне материје; скупљене отпатке обавезна је ста-
вити у канте за смеће које се налазе у сметларнику; 
свакодневно чисти и одржава цео круг смештајних 
објеката и других просторија. Приликом свог рада 
придржава се упутства и правилно користи средства 
ХТЗ заштите. Одговорна је за хигијенски и естетки 
изглед свих просторија; повремено врши генерално 
спремање свих подова, санитарних чворова, купати-
ла, прање прозора, теписона и сл.; пажљиво руку-
је вешом, другим средствима и стварима гостију; на 
захтев гостију односи и доноси гостинки веш у кројач-
ницу и вешерај а његову примопредају врши на осно-
ву писменог реверса; пријављује надзорници штету 
ако је гост причинио боравком у соби; дужна је да све 
нађене ствари у соби преда надзорници спремачица. 
За свој рад и средства рада која су му поверена одго-
вара надзорници спремачица.

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас, крат-
ку биографију, фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, фотокопију личне кар-
те, доказ о вакцинисаном статусу из дома здравља за 
лица рођена после 1971. године. Достављање и пријем 
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег 
дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Спе-
цијална болница за рехабилитацију Бања Кањижа, 
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа, 
Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове спремачице просто-
рија у којима се пружају здравствене услуге”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73 

Лекар специјалиста из 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, на одређено време од 12 
месеци, пробни рад од 3 месеца

Лекар на специјализацији из 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, на одређено време од 12 
месеци, пробни рад од 3 месеца

Лекар на специјализацији из 
интерне медицине

за потребе Клинике за кардиологију, 
на одређено време од 12 месеци, 

пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за кардиологију, 

на одређено време од 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање 
радног односа за напред наведене послове је: радно 
искуство у наведеним службама здравствене установе 
на терцијарном нивоу здравствене заштите од најмање 
6 месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о поло-
женом стручном испиту за радно место доктор меди-
цине; диплома о положеном специјалистичком испиту 
за радно место: лекар специјалиста из анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије ради попу-
не радног места лекара специјалисте из анестезиоло-
гије, реаниматологије и интензивне терапије за пот-
ребе Службе за анестезију и реанимацију; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, е-маил адресом; кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о рад-
ном стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне 
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за 
која радна места конкуришу (било да конкуришу на јед-
но радно место или на више радних места). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
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дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). Дозво-
лу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији  „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30,34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место____ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА “ЈОВАН РИСТИЋ”
БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Медицинска сестра-техничар у 
амбуланти

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом, на одређено 
време до 30.04.2020. године

УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке. 
Додатна знања / испити / радно искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
на пословима за које кандидат конкурише; положен 
возачки испит за возила Б категорије. Уз пријаву на 
оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију; 
фотокопију или ишчитану биометријску личну карту; 
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о поло-
женом стручном испиту; лиценцу; доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, 
или потврде о раду или другом виду ангажовања); 
фотокопију возачке дозволе. Документацију доставити 
у овереним фотокопијама. Достављена документација 
се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Оглас је 
објављен и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Пријаве се могу доставити лично или слати на 
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, са 80% радног времена, 
на одређено време, од 3 месеца због 

повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршена одговарајућа средња медицинска школа; 
положен стручни испит; да има линценцу за рад. Уз 
пријаву се подносе оверене копије следећих докумен-

та: диплома о завршеној медицинској школи; уверење 
о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене личног имена; 
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, 
контакт телефоном и интернет адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на зва-
ничном сајту Министарства здравља Републике Србије 
као и на огласној табли Дома здравља Босилеград. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
и биће објављена на огласној табли ДЗ Босилеград. 
По завршеном огласу, предата документа могу бити 
враћена кандидатима на лични захтев. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни 
су да доставе лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
на одређено време за послове - Медицинске сестре/
техничара у амбуланти”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до једне године, 

пробни рад до 3 месеца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне поре-
мећаје коришчењем специјализованих метода и тех-
ника, кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за наста-
нак болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за потребе 
здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спороводи мере за њихово отклањање, 
спроводи здравствено-васпитне активности и оства-
рује сарадњу са кључним појединцима и организа-
цијама у заједници; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у 
посебним програмима (вакцинација, мере у току епи-
демија и масовних несрећа, мере за рано откривање 
болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује миш-
љење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту 
и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде; прописује лекове и медицинска 
средства, као и медицинско-техничка помагала; даје 
оцену о здравственом стању и упућује на оцену рад-
не способности, иде у кућне посете у оквиру теренс-
ког рада; збрињава пацијента на месту повређивања, 
односно нагло насталог обољења, којима је неопход-
но указивање хитне медицинске помоћи, по потреби 
прати пацијента у хитном санитетском транспорту до 
одговарајуће здравствене установе; учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; прати, надзире и евалу-
ира спровођење здравствене заштите; утврђује време 
и узрок смрти; обавља и друге истородне послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Уз зехтев 
за заснивање радног односа приложити: CV (кратку 

биографију), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежног органа или решење о упису у комору, 
доказ о радном стажу. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом 
обавезно се сачињава записник. О избору кандидата 
одлучује директор Дома здравља Српска Црња. Рок 
у коме кандидат мора бити обавештен о избору не 
може бити дужи од 30 дана. Дом здравља изабраном 
кандидату даје стан на коришћење док је код истог 
запослен. Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља. Рок за подношење пријава је 
до попуне радног места почев од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Захтев за заснивање радног одно-
са са назнаком за радно место доставити поштом или 
личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, ул. П. А. Чарнојевића 15.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ 

БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Техничар одржавања одеће 
(машински перач)

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима односно радно искуство на про-
фесионалним машинама за одржавање одеће. Кан-
дидати су обавезни да доставе: оверени препис или 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи (са 
просечном оценом), потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење, доказ о радном искуству на истим или 
сличним пословима (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта поседује 
чип), биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пробни рад је три месеца. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити 
позвани на разговор.

Помоћни радник за обављање 
послова

у Одсеку исхране

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да доста-
ве: оверени препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној основној школи - II степен стручне спреме (са 
просечном оценом), потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење, доказ о радном искуству на истим или 
сличним пословима (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта поседује 
чип), биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пробни рад је шест месеца. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити 
позвани на разговор.

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11.000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из педијатрије

у Болници за гинекологију и 
акушерство

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, про-
сечна оцена 8

Доктор медицине специјалиста - 
офталмолог

у Клиници за очне болести
 „Проф Др Иван Станковић”

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине

у Служби за пријем и збрињавање 
хитних стања

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, спе-
цијалистички испит.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова кандидати 
су обавезни да  уз пријаву доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и наведеном адресом и кон-
такт телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту,оверену фотокопију уверења о поло-
женом специјалистичком испитуоверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне 
коморе (или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), а у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Кли-
ничко болнички центар “Звездара”. 11000 Београд ули-
ца Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. 
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Струковна медицинска сестра-
техничар

за рад на терену у Служби хитне 
медицинске помоћи, на одређено 

време, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 
и 95/18 аутентично тумачење) и Посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
VI степен стручне спреме, висока медицинска школа 
и положен стручни испит.

ОСТАЛО: кандидати подносе следећа документа у ори-
гиналу или овереној копији: диплому високе медицин-
ске  школе (VI степен); уверење о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у именик Коморе 
сестара и техничара Србије; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на кандидата); фотокопију радне књижице или други 

доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице),-
не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их кандидат 
поседује); кратку биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, имејл адресом. Приликом заснивања радног 
односа канадидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за засни-
вање радног односа на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити 
објављен и на интернет презентацији Министарства 
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кан-
дидати, могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затво-
реној коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац, Улица Слобода бб 34000 
Крагујевац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос - радно место струковна медицинска сес-
тра / техничар”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виши физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за рану и 

дечију рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено 
одсутног запосленог на неплаћеном 
одсуству до повратка запосленог на 
рад или његовог престанка радног 

односа

УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеут-
ског смера, VI/1степен или висока медицинска шко-
ла струковних студија, струковни физиотерапеут или 
завршен медицински факултет, основне струковне 
студије првог степена на студијском програму струков-
ни терапеут VI/2 степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

2) Mедицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за неуромишићне 

болести и мултиплу склерозу Службе 
за неурологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради 

неге детета или одсуства са рада 
ради посебне неге детета или њеног 

престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

3) Mедицинска сестра/техничар у 
амбуланти

за рад у Одсеку за максилофацијалну 
хирургију Службе за 

оториноларингологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV 
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

4) Референт за правне, кадровске и 
административне послове - архивар

за рад на Одељењу за правне, 
кадровске и опште послове Службе 
за правно и економско финансијске 

послове на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару.

Кандидати за радна места од 1, 2 и 3 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме), oверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за раднo местo 4 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), доказ о знању рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 
8 дана од дана објављивања у огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Оглас објављен и на web сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” 
са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здрав-
ствена школа струковних студија, смер за РО техни-
чара, VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа; доказ о радном искуству. Прија-
вом 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. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Уколико изабрани 
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кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, на горена-
ведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра-техничар
на осталим болничким одељењима, на 
Одељењу за акутне плућне болести у 

Служби за плућне болести Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања, пробни рад до 3 месеца

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 лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу непосред-
ног руководиоца; учествује у сменском раду, за свој 
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
1. да поседују средњу стручну спрему IV степен, завр-
шену средњу медицинску школу, смер педијатријска 
сестра-техничар или медицинска сестра техничар. 2. 
положен стручни испит. 3. лиценцу за рад. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о завршеној средњој медицин-
ској школи; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне комо-
ре или решење о упису у именик коморе; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење из полицијске упра-
ве) не старије од 6 месеци; дказ о радном искуству 
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне 
књижице, уговора о раду, потврда послодавца); крат-
ка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, кон-
такт телефоном, имејл адресом. 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. Рок  за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). При-
ликом заснивања радног односа, кандидат је дужан 
да достави: уредан санитарни налаз што доказује 
фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о 
општој здравственој способности; доказ о имунизацији 
ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на 
морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији Хепати-
тис Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично 
или поштом на адресу Института са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем једне медицинске сестре-технича-
ра на Одељењу за акутне плућне болести до повратка 
запослене са боловања”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Физиотерапеут
на Одељењу за медицинску 

рехабилитацију Службе за физикалну 
медицину и рехабилитацију 

Стационара Клинике за дечју 
хабилитацију и рехабилитацију, на 

одређено време до 6 месеци, пробни 
рад од 3 месеца

Опис посла: учествује у тимској обради и третману 
пацијената; спроводи и планира кинезитерапијски 
третман на основу тестова мерења и функционалног 
статуса; обучава пацијенте правилном постављању 
и коришћењу ортопедских и протетичких помагала; 
обавља и друге послове из свог делокруга по налогу 
непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је 
непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
1. да поседују вишу стручну спрему VI степен - смер 
физиотерапеут; 2. положен стручни испит, 3. лиценца 
за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној вишој 
медицинској школи или висока здравствена школа 
струковних студија; уверење о положеном стручном 
испиту, дозвола за рад - лиценца издату од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; фотоко-
пија из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, 
уверење и лиценца издати на девојачко презиме); уве-
рење 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; кратка биографија 
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, 
интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз 
што доказује фотокопија санитарне књижице; лекар-
ско уверење о општој здравственој способности; доказ 
о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолош-
кој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о иму-
низацији Хепатитис Б. Оглас је објављен и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на адресу Института са назнаком „Пријава на 
оглас - нагласити место за које се конкурише”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови” 12.06.2019. 
године, поништава се за радна места под 1 и 2, 
медицинска сестра/техничар у специјализова-
ним психијатријским болничким установама 
које су организоване за двадесетчетворочасов-
ни пријем, задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних поремећаја 
у акутној фази, болести зависности, за форензичку 
психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време најдуже до 3 
месеца због повећаног обима посла.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

1. Доктор медицине
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску документацију, 
односно обавља послове у оквиру своје стручне спре-
ме под надзором доктора специјалисте или субспеција-
листе; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здравстве-
ним радницима и здравственим сарадницима; пла-

нира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите; утврђује време и узрок смрти; учествује у 
визитама; учествује на стручним састанцима; одгово-
ран је за законитост свог рада, спровођење принципа 
из кућног реда и других општих аката Болнице, одлу-
ка, ставова и закључака претпостављених; одговоран 
је за правилно вођење и обраду целокупне прописане 
медицинске документације; обавља и друге истоврс-
не послове по налогу претпостављених; непосредно је 
одговоран начелнику одељења.

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на инте-
грисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Кандидати морају предати: 
кратку биографију (CV); молбу; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног иску-
ства у наведеном звању (доказивање за радно иску-
ство потврдом).

2. Медицинска сестра- техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, 
болести зависности, за форензичку 

психијатрију, психогеријатрију и 
психосоцијалну рехабилитацију

3 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и 
стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља меди-
цинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану 
терапију и контролише узимање лекова; врши при-
прему болесника и асистира лекару при интервенција-
ма; учествује у пријему болесника, визити, посматра 
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; 
прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал 
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспи-
талних инфекција; учествује у набавци потребног 
материјала; одлаже и уклања медицинских отпад на 
прописани начин; обавља послове из области јавног 
здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију 
према епидемиолошким индикацијама, врши унос 
података у области здравствене статистике, води 
евиденције, узима лабораторијски материјал); врши 
прикупљање и дистрибуцију крви; спроводи админи-
стративни поступак код пријема и отпуста пацијената; 
стара се о чувању одеће, новца и драгоцености при-
ликом примања и отпуштања пацијената; врши сани-
тарну обраду пацијената; активно учествује у исхрани 
пацијената, врши обавезан надзор при узимању обро-
ка; одговоран/а је за правилну апликацију и поделу 
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и 
носне дупље; прати пацијенте на консултативне пре-
гледе; одговоран/а је за законитост свог рада и пошто-
вања принципа из кућног реда и других општих аката 
болнице, одлука, ставова и закључака претпоставље-
них; одговоран/а је за правилно вођење и обраду 
целокупне прописане медицинске документације из 
свог домена; одговоран/а је за спровођење мера буд-
ности и чувања психијатријских пацијената од повре-
да, суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених и непосредно је 
одговоран/а главној медицинској сестри/техничару 
одељења/одсека.

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. Додат-
на знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци искуства у наведеном звању. Кандида-
ти морају предати: кратку биографију (CV); молбу; 
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оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; 6 
месеци радног искуства у наведеном звању (докази-
вање за радно искуство потврдом).

3. Портир/чувар у посебним 
условима рада

2 извршиоца

Опис послова: контролише улазак и излазак лица и 
евидентира посете; води књиге евиденција; обез-
беђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стал-
ни надзор над објектом; врши преглед лица, пртљага, 
опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге 
ствари које посетиоци имају са собом; контролише и 
надзире рад техничких система обезбеђења. Учествује 
у спровођењу програма радне и окупационе терапије 
пацијената у сарадњи и координацији са надлежним 
запосленима, а у циљу психосоциорехабилитацио-
ног третмана пацијената. Обавља и друге истоврсне 
послове по налогу шефа и начелника одељења; непо-
средно је одговоран шефу, начелнику и директору.

УСЛОВИ: образовање: средње образовање; или: 
основно образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 
Кандидати морају предати, кратку биографију (CV); 
молба; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању или оверену фотокопију сведо-
чанстава о завршеном основном образовању; потврду 
о радном искуству.

4. Спремач/спремачица
просторија у болничким установама 

специјализованим за психијатрију и на 
психијатријским одељењима

Опис послова: одржава хигијену просторија и опре-
ме у коме се обавља здравствена делатност; одржава 
хигијену у административним просторијама; одржа-
ва хигијену у заједничким просторијама здравствене 
установе и околине здравствене установе; обавља 
дистрибуцију веша, одеће и друго са одељења и на 
одељење (преузимање чистог и одношење прљавог); 
учествује у спровођењу програма радне и окупацио-
не терапије пацијената у сарадњи и координацији са 
надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехаби-
литационог третмана пацијената; ради и друге истовр-
сне послове по налогу претпостављеног; непосредно 
је одговоран главној сестри/техничару одељења/одсе-
ка у коме ради.

УСЛОВИ: образовање: основно образовање. Кандида-
ти морају предати кратку биографију (CV); молбу; ове-
рену фотокопију сведочанстава о завршеном основ-
ном образовању.

ОСТАЛО: Напомена: пријаве са потребним доказима 
достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара 
Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у Архиви болнице 
са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе за запошљавање. 
Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско 
уверење о општој здравственој способности. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550 585
e-mail: bolpo@ptt.rs web

www.obp.rs

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиолошку, 
ултразвучну и ЦТ дијагностику, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, до њеног повратка

Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми за 
снимање и зрачну терапију и о понашању приликом 
снимања;поставља пацијента у положај пожељан 
за снимање и зрачну терапију;припрема апаратуру 

и материјал потребан за снимање, односно зрачну 
терапију;снима пацијента, развија филм и процењује 
квалитета снимка; спроводи зрачну терпију;при-
мењује одговарајуће мере заштите пацијента, зашти-
те особља и простора и прати нежељена дејстава зра-
чења;обавља послове зрачног третмана за пацијенте 
код којих се спроводи транскутана радиотерпија, бра-
хитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија 
као модалитет у лечењу малигних болести; припрема 
пацијента и одређује адекватан положај пацијента за 
зрачни третман; спроводи радиотерапијске процеду-
ре на Гама ножу и Кибернетичком ножу; у зависности 
од сложености и места рада, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентима препознају се 
горе наведена радна места.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом 
и: завршено високо образовање на струковим сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године .Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним струковним 
студијама - виши/струковни радиолошки техничар; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву 
са документацијом доставити на горнаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног 

обима посла

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, 
применом принципа и процедура савремене стомато-
логије, о чему води прописану медицинску документа-
цију; врши систематске и друге прегледе предшколске 
и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, 
потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања орто-
донтских аномалија, бави се здравствено-васпитним 
радом; ради на унапређењу оралног здравља жена у 
току трудноће и 12 месеци после порођаја; упознаје 
пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља 
дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на 
изради и одржавању фиксних и мобилних протетских 
надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, 
лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопа-
тије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; 
упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне 
прегледе у установи или на више нивое здравствене 
заштите; контролише рад зубног асистента и протетског 
техничара; збрињава хитна стања у области стоматоло-
гије; обавља послове поливалентне стоматологије за 
све категорије становништва; учествује у унапређењу 
квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалу-
ира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора стома-
тологије; радно искуство: најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; рад на рачунару.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену копију дипло-
ме медицинског факултета или уверења о завршеном 
медицинском факултету, оверену копију уверења о 

положеном стручном испиту, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених не 
смеју бити старији од 6 месеци. Послови се обављају 
са пуним радним временом. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на горенаведену адресу или достави-
ти лично у Правну службу ДЗ Петровац на Млави са 
назнаком за „Оглас - за пријем у радни однос”. Непот-
пуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се 
узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе хирургије,

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или 2) на основим студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом са контакт посацима; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за радиолошку 
дијагностику, пробни рад од три 

месеца

УСЛОВИ: 1) високо образовање на основним струков-
ним  студијама првог степена (струковне/академске), 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; занимања струков-
ни медицински радиолог; положен стручни испит за 
струковног медицинског радиолога  или 2) образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; виши радиолошки 
техничар; положен стручни испит за вишег радио-
лошког техничара. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој шко-
ли одговарајућег профила: фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за струковног медицин-
ског радиолога/вишег радиолошког техничара; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за клиничко-
биохемијску дијагностику, пробни рад 

од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа лабораторијског смера; положен струч-
ни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; фотоко-
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пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
 на одељењу

за потребе Службе за ортопедије и 
трауматологије, на одређено време 
до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом са контакт подацима; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар на 
инфективном одељењу

за потребе Службе за инфективне 
болести са специјалистичким 

кабинетом, на одређено време 
у трајању до шест месеци ради 

обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских Владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка 

раднице са породиљког одсуства, за 
рад на Хирушком одељењу ОЈ Општа 

болница Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа - општег смера, положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о завшеној медицинској школи - општег смера, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених, венчаних за 
особе које су промениле презиме; извод из евиденције 
незапошљених; лекарско уверење, лиценца.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Избор између кан-
дидата који испуњава услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног 

уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

“Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241
e-mail: drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине VII степен стручне спреме 
медицински факултет; на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године , по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; положен стручни испит.

Доктор медицине - специјалиста 
микробиологије са паразитологијом

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста микробио-
логије са паразитологијом VII степен стручне спреме 
медицински факултет; на интегрисаним академским 
студијама , по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; положен специјалистички испит из микроби-
логије са паразитологијом.

ОСТАЛО: уз пријаву са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, приложити: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из 
СУП-а , уверење да се протв кандидата не води кривич-
ни поступак из суда, доказ да је кандидат држављанин 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење о општој здравственој способности, 
лиценца за рад, потврда о положеном специјалистич-
ком испиту (за специјалисту микробиологије); потврда 
о положеном стручном испиту (за др. медицине). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас ______ 
и навести радно место за које се конкурише). Контакт 
особа дипл. правник Гизика Недељковић 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра-техничар на 
осталим болничким одељењима

пробни рад 3 месеца 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,општи 
или педијатријски смер, положен стручни испит, 
лиценца за рад, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, 
уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Приликом заснивања радног односа канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се прима, 
потврда да се против лица не води судски поступак 
као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на 
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а-Прав-
на служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани 
лекар за одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у складу са 
прописима и планом рада службе, врши дијагности-
ку и благовремено лечење пацијената, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу 
здравствену установу према медицинским индика-
цијама, односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, 
прописује лекове и медицинска средства; спроводи 
здравствену заштиту из области менталног здравља 
у смислу превенције у оквиру прописаног скринин-
га, ране дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, прописивање 
препоручене терапије и упућивање на виши ниво 
здравствене заштите, у поступку остваривања здрав-
ствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на 
секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења 
доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 
медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води 
потпуну медицинску документацију о здравственом 
стању пацијента, фактурише здравствене услуге које 
пружа, даје оцену радне способности и упућује на 
лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, 
лекарско уверење, на лични захтев и на службени 
захтев код одређених случајева болести и повреда, у 
стручном раду је самосталан и одговоран за координа-
торни рад у својој јединици, прати и предлаже изме-
не у процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандард, обавља и друге послове из делокруга своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо обра-
зовање медицински факултет: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање до 
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10. септембра 2005. године. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценц; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење).

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења 
о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Виша медицинска сестра - техничар 
у поливалентној патронажи

пробни рад рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо обра-
зовање медицинске струке, општи смер: на основним 
студијама првог степена(струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / испити: 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење); стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању више, 
односно струковне медицинске сестре; током проб-
ног рада одговори радним задацима самосталног 
рада; поседовање возачке дозволе Б категорије. Опис 
послова: планира и пружа услуге процеса здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију, коорди-
нира здравствено васпитни рад здравствених и дру-
гих радника на свом микрореону, обавља патронажну 
посету и одговорна је за садржај рада, води дневник 
посета и осталу документацију у служби, контакти-
ра и сарађује са изабраним лекаром и другим здрав-
ственим организацијама зависно од конкретног слу-
чаја, сарађује са представницима локалне заједнице, 
хуманитарним организацијама, установама социјалне 
заштите и осталим установама од значаја за породи-
цу, прибавља и анализита податке на основу којих 
се предузимају потребне мере у спречавању ширења 
заразних болести, израђује месечни, тромесечни и 
годишњи извештај, обавља посете трудници, бабиња-
ри и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском 
детету, као и лицу старијем од 65 година, као и посете 
по налогу изабраног лекара свим популационим гру-
пама, обавља патронажне посете оболелом од малиг-
ног обољења, психоза, шећерне болести, ендемског 
нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и 
осталим популационим групама по налогу изабраног 
лекара, учествује у сагледавању потребе организова-
ног кућног лечења, реализује и фактурише здравстве-
не услуге и одговорна је за тачност података, ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу одго-
ворне сестре службе и главне сестре ДЗ-а којима одго-
ворна за свој рад. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној  школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у Комору, фотокопију 
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Медицинска сестра - техничар
 у амбуланти

пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигура-
ницима, здравственом стању корисника и популације, 
учествује у превентивним прегледима, скрининзима и 
здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду 
ране/завој и по потреби компресивни завој и тампона-
ду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца 
и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање 
хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, 
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испи-
рање уха, превијање у стану болесника, даје вакци-
не у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби 
и стану болесника, прати болесника до болнице, по 
налогу лекара; врши требовање и набавку ампулира-
них лекова и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контролише хладни 

ланац лекова, ради са компјутерима и видео термина-
лима, обавља послове на пријему пацијената, наплата 
партиципације у складу са прописима и слично, одго-
ворна је за правилно вођење медицинске документа-
ције, фактурише здравствене услуге које пружа, одго-
ворна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, 
вакцина и санитетског материјала, учествује у изради 
извештаја, учествује у спровођењу плана здравст-
вено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање 
пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију 
инструмената, обавља дезинфекцију радног простора 
у интервенцијама, превијалишту и ординацији, раз-
врстава медицински отпад, обележава и одлаже у за 
то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале 
послове из  свог делокруга  по налогу одговорне сес-
тре; за свој рад одговора одговорној медицинској сес-
три, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - медицинска 
школа: средње образовање, општи смер. Радно иску-
ство / додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре / техничара; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној  школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема и одржава простор и прибор 
за рад, припрема пацијенте и узима биолошки мате-
ријал за рад, учествује у изради лабораторијских ана-
лиза, хематолошких и биохемијских анализа, ради на 
биохемијским и хематолошким анализаторима (про-
грамирање и пуштање узорака), одлази на терен код 
непокретних болесника ради узимања биолошких 
материјала за рад, обавља послове и радне задатке 
на терену по потреби, води рачуна о правилном одла-
гању медицинског отпада, учествује у пословима веза-
ним за напредак службе (увођење нових информа-
ционих технологија, едуковање на новим апаратима), 
обавља послове под стручним надзором специјалисте 
медицинске биохемије, односно биохемичара, врши 
административне послове, уписује пацијенте у прото-
кол, уписује резултате извршених анализа и извештаје 
које издаје пацијентима, води дневну и текућу евиден-
цију о обављеним анализама и температурне карте, 
помаже у припремању извештаја, контрола стери-
лизације, стерилизација материјала, обавља и друге 
послове из своје струке по налогу одговорног лабо-
ранта, непосредног руководиоца и  Начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање- медицинска 
школа: средње образовање - лабораторијски смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању лабораторијски техничар; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); поседовање возачке дозволе Б категорије 
(није услов за заснивање радног односа). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису 
у комору, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима.

Пројектант информационих 
система и програма
пробни рад 3 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и спро-
води анализу пословног система и пројектног задат-
ка и врши избор процедуре његовог решавања, 
одређује потребан број људи за реализацију пројек-
та и координира њиховим активностима, пројектује 
моделе података, моделе пословних процеса са 
становишта апликација и корисничког интерфеј-
са, координира пројектима реализације програм-
ских захтева (пројектна спецификација), координи-
ра израду пословних апликација, развија постојеће 

ИС кроз анализу и проналажење могућности за 
унапређење, спроводи функционално тестирање 
пословних апликација, планира обраду података 
који се размењују са екстерним институцијама, а који 
се користе у пословним апликацијама, координира 
израду пројектне и техничке документације, као и 
корисничких упутстава, тестира програмске целине 
по процесима, анализира промене законских пропи-
са и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију 
и развој информационог система, дефинише преду-
слове за реализацију нових апликативних решења, 
учествује у дефинисању спецификација за израду 
програма, реализује корисничке захтеве, односно 
дизајн информационих система, односно апликација, 
пружа стручну подршку у пројектовању модела пода-
така, модела процеса и корисничког интерфејса ИС, 
администратор рачунарске мреже ,идејна решења 
мреже,администратор Система,учешће у развоју и 
одржавању софтвера, помоћ и учествовање у адми-
нистрацији ИС, одржавање рачунара и рачунарске 
опреме - одржавање оперативних система, програ-
ма и хардвера ,сервисирање рачунара, додавање, 
брисање, креирање, мењање корисничких налога 
и ресетовање лозинки, одржавање мреже у радном 
стању, увођење нових технологија, израда и одржа-
вање wеб сајта Дома здравља, едукација запосле-
них за коришћење информационог система, рад на 
терену у оквиру одржавања компјутерске опреме и 
мреже у свим здравственим станицама и амбулан-
тама, за свој рад је одговоран руководиоцу одсека, 
ради и дуге послове из домена своје струке по налогу 
директора коме је одговоран за свој рад,  поставља 
и одржава интегрисани система рачунарске и мреж-
не опреме - сервера, рачунарских радних станица, 
мрежне опреме, кабловских и радио веза, поставља 
и одржава интегрисани систем системског софтвера 
и сервиса - оперативних система, система за обез-
беђивање информационо комуникационих сервиса 
- електронске поште, интранета, интернета и других, 
поставља и одржава интегрисани систем заштите и 
контроле приступа и коришћења информатичких 
ресурса и сервиса, као и модела израда резервних 
копија података, учествује у изради пројектне доку-
ментације, тестира програмске целине по проце-
сима, подешава и прати параметре рада, утврђује 
и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и 
мрежне опреме - сервера, рачунарских радних стани-
ца, мрежне опреме, кабловских и радио веза, инста-
лира, подешава, прати параметре рада, утврђује и 
отклања узроке поремећаја у раду системског соф-
твера и сервиса - оперативних система, корисничких 
апликација, система за обезбеђивање информационо 
комуникационих сервиса - електронске поште, интра-
нета, интернета, система заштите и контроле присту-
па и коришћења информатичких ресурса и сервиса и 
израда резервних копија података.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо обра-
зовање: на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Радно искуство: 3 године / додатна знања / испити: 
возачка дозвола Б категорије. Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Возач возила Б категорије
пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља све послове возача у Дому 
здравља, води евиденцију пређених километара и 
утрошка горива и мазива, обавља све послове на 
прању, чишћењу и подмазивању возила, одржава 
чистоћу паркинг преостора у оквиру организационе 
јединице, врши дневне прегледе возила пре, за време 
и после употребе, ради и друге послове из делокру-
га своје струке по налогу непосредног руководиоца 
и Начелника службе којима је одговоран за свој рад, 
превоз корисника по налогу непосредног руководио-
ца, управља моторним возилом по налогу руково-
диоца, води евиденцију о употреби моторног возила, 

Медицина
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пређеној километражи, потрошњи горива и мазива, 
припрема путни налог за коришћење возила, одржа-
ва возила у уредном и исправном стању, контролише 
исправност возила и уговара поправке возила у серви-
сним радионицама.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - средње обра-
зовање, III или IV степен стручне спреме. Додатна 
знања / испити / радно искуство: возачка дозвола Б 
категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке 
дозволе и фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Портир - чувар
на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, за потребе 

Одсека за помоћне послове 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање (II, III степен стручне 
спреме); 6 месеци радног искуства на одговарајућим 
пословима. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду). Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се прима. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Помоћни радник
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла, за рад у 
Одсеку за медицински отпад Одељења 
за животну средину и здравље Центра 

за хигијену и хуману екологију

Опис послова и радних задатака: Прикупља, преузи-
ма отпад од генератора отпада и обавља припрему 
за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који 
се обрађује у аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав 
исправан за покретање стерилизације (постоје параме-
три који се електронски контролишу на дисплеју апа-
рата). Контролише калибрисање аутоклава и остале 
опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилиза-
цију у аутоклав. Прати процес стерилизације инфекти-
вног отпада. Прати и контролише параметре стерили-
зације. Утврђује неправилности у раду аутоклава током 
трајања стерилизације. Идентификује неисправности 
у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раз-
двајању отпада преузетог од трећих лица за стерили-
зацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању 
отпада. Попуњава документацију која прати циклусе 
стерилизације. Припрема дневне извештаје о стерили-
зацији отпада. Похађа редовно обуке у вези послова 
стерилизације и рада аутоклава прописане прописима 
Републике Србије. Прикупља отпад од трећих лица у 
договору са координатором за рад јединице за трет-
ман отпада у постројењу. Извештава координатора за 
управљање медицинским отпадом о потребама за рад 
постројења и квалитету потрошног метеријала. Препо-
знаје неправилности у раду аутоклава и неправилно-
сти у складишту за медицински отпад. Обавља остале 
послове по потреби у вези стерилизације и одлагања 
стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. 
Обавља рад на терену из домена послова Одсека. 
Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада 
Одсека по налогу начелника Центра.

УСЛОВИ: основно образовање, обука за рад на ауто-
клаву, организационе способности. Пријаве и CV слати 
на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу: Институт 
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Ба-
тут”, 11000 Београд, Др Суботића бр. 5, са назнаком 
„За конкурс - помоћни радник“. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање и на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине - изабрани 
лекар

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби 

опште медицине 

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

2) Медицинскa сестрa - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби 

опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера, IV 
степен стручне спреме положен стручни испит и посе-
довање лиценце за рад или решења о упису у комору.

3) Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одељењу 

лабораторијске дијагностике
3 извршиoцa

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: завршенa средња медицинска школа смер 
лабораторијски техничар IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

4) Спремачицa у просторијама у 
којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одељењу 
за одржавање хигијене објеката и 

простора

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: I степен стручне спреме, основна школа.

Кандидати за радна места 1, 2 и 3 достављају: 
пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них.

Кандидати за радно место 4 достављају: пријаву 
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о основ-
ном образовању изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани 
кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да 
доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити 
на горенаведену адресу. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14

тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
место рада: Бачка Паланка - 1, 

Бечеј - 1, Кикинда - 1, Зрењанин - 1, 
Пожаревац - 1, Смедеревска Паланка 
- 1, Апатин - 1, Вршац - 1, Ваљево - 1, 

Јагодина - 1, Бајина Башта - 1, 
Ниш - 1, Шид - 1, на одређено време 
12 месеци, уз могућност запослења 

на неодређено време
13 извршилаца

Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и вида 
- саветовање и пружање најадекватнијег решења при-
ликом избора и коришћења наочара и сочива

УСЛОВИ: дефектолог - VII степен, рад на рачунару: MS 
Office пакет (основни ниво). Дужина радног времена 
7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до 
попуне радних места. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем поште, мејла или да се јаве на телефон 
послодавца, лице за контакт: Слободан Трбољевац.

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 
СТОМАТОЛОШКА

ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛ МИНТ
11000 Београд, Хиландарска 15

тел. 011/4094-961

Асистент-стоматолошка сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; енглески језик - почетни ниво; пожељно поло-
жен стручни испит или лиценца. Кандидати треба да 
се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 15 дана од дана објављивања огласа.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво 
- пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво 
- пожељно; стручни испит - пожељно.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефо-
не. Лице за контакт: Јасминка Шврака.

                                                   Пољопривреда

ЗЗ АГРО - РАЧА
34210 Рача, Краља Петра I број 1

e-mail:zzagroraca@gmail.com

Дипломирани инжењер сточарства
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер сточарства VII/1 ССС; 
за послове вођења матичне евиденције животиња(кра-
ва); пожељно радно искуство; возачка дозвола Б кате-
горије; познавање рада на рачунару. Пробни рад 2 
месеца. Теренски рад, обезбеђен превоз. Kандидати 
могу проследити свој CV на следећу e-mail: zzagroraca@
gmail.com, најкасније до 10.08.2019. године.

                            Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
 ЖАБАРИ ДОО

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
завршен ветеринарски факултет, диплома и уверење 
о стручној спреми, лиценца за обављање ветеринар-
ске делатности, возачка дозвола Б категорије, рад на 
рачунару; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу: Ветеринарска станица Жабари доо Жабари, 
Кнеза Милоша 36, 12374 Жабари обавезном назнаком 
„Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања 
пријаве и документације јавити се на број телефона 
062/524-150.

                       Индустрија и грађевинарство

ANTENALL DOO
11080 Земун

e-mail: office@antenall.rs

Електро инжењер продаје техничких 
система - пројектант

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI и VII ССС, није потребно радно искуство.

Електротехничар
на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail 
адресу: office@antenall.rs

PD “PARGO GROUP” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 64/45

тел. 065/280-43-06

Шеф механизације
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломи-
рани машински инжењер, смер машинске конструкције 
и механизација или машински инжењер општег смера, 
радно искуство 3 године са средствима вертикалног 
транспорта (грађевинске дизалице - кранови), знање 
рада на рачунару (Windows, Word, Excel, AutoCad), 
возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика 
(средњи или виши ниво), пробни рад 3 месеца.

Руковалац грађевинском дизалицом
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, дизаличар, 
радно искуство 12 месеци на грађевинским стубним 
дизалицама, пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: pargogroup@gmail.com.

ADECCO OUTSOURCING
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40

тел. 060/790-0107

Бравар
на одређено време 3 месеца, 

место рада Параћин
40 извршилаца

УСЛОВИ: бравар, превоз обезбеђен.

Помоћни радник
на одређено време 3 месеца, 

место рада Параћин
40 извршилаца

УСЛОВИ: осмогодишња школа, ПК радник, превоз 
обезбеђен.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење на имејл: 
dunja.petrovic@adecco.com

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН
26220 Ковин, Дунавска 46

Руководилац Службе техничке 
припреме и развоја

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН делатност заснива на произ-
водњи металних конструкција и делова конструкција.

УСЛОВИ: потребно је да се пријаве мастер машин-
ски инжењери који имају радног искуства најмање 
3 године, познају процесе механичких производ-
них операција, поседују рад на рачунару: Windows, 
AutoCAD, Solid Works, Mc Office, имају возачку дозво-
лу Б категорије и поседују знање енглеског језика на 
вишем нивоу. Кандидати који испуњавају ове услове 
своје пријаве треба да пошаљу на имејл адресу milan.
vukosavljevic@utva.rs или на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву је 31.08.2019.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Милована Глишића 94

Руковалац грађевинских машина
на одређено време до 6 месеци, 

место рада Шабац
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б и Ц категорије. Теренски 
рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Контакт 
особа Тешић Бабић Александра.

АМИГА ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66 

тел. 036/399-099
e-mail: office@amiga.rs

Руковалац виљушкаром
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: III ССС, звање возач виљушкара или уве-
рење о оспособљености за руковање виљушкаром, 
радно искуство од 3 године, возачка дозвола Б кате-
горије. Рад у сменама, радно место са повећаним 
ризиком, обезбеђен превоз и исхрана. Пробни рад у 
трајању од једног месеца. Слање пријава и радних 
биографија поштом или на имејл адресу. Јављање 
кандидата на телефоне 036/399-199 и 036/399-299. 
Рок за пријаву на конкурс 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Медицина / Пољопривреда / Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ХИДРОТЕХНИКА 
ХИДРОЕНЕРГЕТИКА

Београд, Ускочка 8

Помоћни радник на градилишту
привремени и повремени послови, 

место рада: Ариље, Барајево
15 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање; искуство у раду на 
пословима помоћног рада на градилишту од 12 месе-
ци. Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај 
и исхрана. Трајање конкурса: До 22.07.2019. године. 
Начин конкурисања: путем телефона: 064/830-7903 
(лице за контакт: Ненад Јокић); 065/446-6855 (лице за 
контакт: Горан Бошковић).

THERMO DRAGONS DOO
24400 Сента, Главна 21

Машински инжењер
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, машински 
инжењер, са или без радног искуства; поседовање 
возачке дозволе Б категорије.

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VI степен стурчне спреме; грађевински тех-
ничар са или без радног искуства; поседовање возач-
ке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: кандидати треба да пошаљу свој CV на e-mail: 
thermodragons@gmal.com.

PD “JUGO-IMPEX” DOO
18000 Ниш, Ваздухопловаца бб

Електричар у ливници
УСЛОВИ: Потребно је радно искуство на овим посло-
вима. Пријава кандидата путем телефона 069/668-590 
или путем имејла sbojic@jugo-impex.com

“БЕТОЊЕРКА СИП” ДОО
34300 Аранђеловац

тел. 034/705-280, 064/929-0522

Радник у производњи бетонских 
елемената

6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен струч-
не спреме; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана и 
предвиђен пробни рад.

Возач камиона,
миксера и пумпе за бетон

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен струч-
не спреме; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана и 
предвиђен пробни рад; возачка дозвола Е категорије.

ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на следеће теле-
фоне за више информација 034/705-280 или 064/929-
0522, најкасније до 21.08.2019. године.

МАГНОХРОМ ДОО 
36000 Краљево, Магнохромска 1 

тел. 069/801-4440
e-mail: office@magnohrom.rs

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: IV ССС; комуникацијске способности; позна-
вање рада на рачунару Ms Office; познавање енглеског 
језика - виши ниво; потребно радно искуство од мини-
мум 2 месеца на секретарским и административним 
пословима.

МАГНОХРОМ ДОО 
36000 Краљево, Магнохромска 1 

тел. 069/801-4440
office@magnohrom.rs

Специјалиста за управљање ризиком
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 ССС грађевински инжењер; рад на 
рачунару - Ms Office, AutoCAD; возачка дозвола Б кате-
горије; познавање енглеског језика - виши ниво; радно 
искуство од најмање 3 године. Слање пријава на адре-
су поштом или на имејл адресу office@magnohrom.rs. 
Јављање кандидата на контакт телефон 069/801-4440.

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД
Драгослава Срејовића 1в

е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар
на одређено време од 6 до 12 месеци, 
место рада: Ћуприја - 2 извршиоца, 
Зајечар - 2 извршиоца, Шајкаш - 2 

извршиоца

Опис посла: администрација превоза робе, добијање 
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно 
планирање активности на градилишту и извешта-
вање, вођење евиденције превезене робе и слање 
извештаја. 

УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја 
(одсек логистика), VI или VII степен; без обзира на рад-
но искуство; рад на рачунару: MS Office пакет (средњи 
ниво), AutoCAD (основни ниво), руски или енглески 
језик - средњи ниво, возачка дозвола Б категорије. 
Обезбеђен смештај и исхрана, дужина радног времена 
8 сати дневно, теренски рад, предност - коришћење 
сопственог аутомобила у службене сврхе, послодавац 
врши надокнаду трошкова превоза. Трајање конкурса: 
до попуне. Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу да доставе на горенаведену мејл-адресу.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде
место рада: Чачак - 1, Врање - 1, 

Краљево - 1, Нови Пазар - 1, Ужице - 1, 
Крагујевац - 1, на одређено време 24 

месеца
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда на 
путевима.

УСЛОВИ: III или IV степен машинске или техничке 
струке; пожељно радно искуство на истим или слич-
ним пословима; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије. Неопходна је здравствена способност за радника 
на манипулативним пословима. Обезбеђен смештај, 
исхрана и превоз; теренски рад. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон посло-
давца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије (без обзи-
ра на смер); неопходно je радно искуство у пре-
храмбеној индустрији (пекара, млекара) минимум 

2 године. Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од 
смештаја до посла, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем мејла или да се јаве на горенаведе-
не телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

„ЕКО ЗВЕЗДА“
ДБ ДОО, ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, Лењинова 4
тел. 061/118-12-90, 012/532-732

е-mail: zvezda-direkcija@hotmail.com

Армирач
место рада: Београд, Златибор, 

Подгорица и Бар (Црна Гора), пробни 
рад 1 месец

8 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно 
искуство у траженом занимању.

Тесар
место рада: Београд, Златибор, 
Подгорица и Бар (Црна Гора),

 пробни рад 1 месец
8 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању.

Зидар
место рада: Београд, Златибор, 
Подгорица и Бар (Црна Гора), 

пробни рад 1 месец
8 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању.

Молер
место рада: Београд, Златибор, 
Подгорица и Бар (Црна Гора),

пробни рад 1 месец
20 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању.

Помоћни грађевински радник
место рада: Београд, Златибор, 
Подгорица и Бар (Црна Гора), 

пробни рад 1 месец
20 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно, радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана, терен-
ски рад. По заснивању радног односа у Републи-
ци Србији радници се упућују на рад и у Црну Гору. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на телефоне послодавца, лице за контакт: Родољуб 
Милошевић.

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
за рад у Суботици, 

на одређено време 30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом зани-
мању и елементарно познавање техничких цртежа; 
пожељно знање рада са бренером или грејање - 
исправљање лимова.

Индустрија и грађевинарство
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CO2 заваривач
за рад у Суботици,

 на одређено време 30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом зани-
мању.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; дужи-
на радног времена 10 сати дневно; теренски рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на теле-
фоне послодавца, особа за контакт: Радосав Николић.

CENTUM
ДОО ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Светозара Марковића 53

Шеф градилишта 
УСЛОВИ: грађевински факултет; познавање осно-
ва рада на рачунару; пожељно поседовање лиценце 
одговорног извођача радова. 

Административни радник/
комерцијалиста 

УСЛОВИ: IV ССС; познавање рада на рачунару. 

Бравар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: I до III ССС. 
Столар 

УСЛОВИ: I до III ССС. 

Возач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ССС; возачка дозвола Б категорије; 
возачка дозвола Ц категорије. 

Хигијеничарка 
2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС.
ОСТАЛО: лица се могу јављати на контакт телефон: 
060/068-5799 Дафини Јовановић или на имејл адресу: 
centum.le@gmail.com. Оглас је отворен до 03.08.2019. 
године.

АД “ПУТЕВИ” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 064/830-22-42, 064/830-22-12

e-mail: jelena.zakovic@puteviuzice.com

Директор пројекта
на одређено време, 

за рад у Русији - Москва 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
грађевински инжењер, минимум 15 година радног 
искуства, возачка дозвола Б категорије

Заменик директора пројекта
на одређено време, 

за рад у Русији - Москва 

УСЛОВИ: VII степен степен стручне спреме, дипломи-
рани грађевински инжењер, минимум 10 година рад-
ног искуства, возачка дозвола Б категорије.

Шеф градилишта
на одређено време, 

за рад у Русији - Москва 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
грађевински инжењер, минимум 10 година радног 
искуства, возачка дозвола Б категорије.

Шеф сектора
на одређено време, 

за рад у Русији - Москва 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
грађевински инжењер, радно искуство минимум 2-10 
година, возачка дозвола Б категорије.

Пословођа
на одређено време, 

за рад у Русији - Москва 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински тех-
ничар; радно искуство минимум 1-10 година, возачка 
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен смештај, исхрана, 
превоз, израда папира. Конкурс је отворен до 30.07.2019. 
године.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну 
област Петрологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област, прет-
ходно степене студија завршене са просечном оценом 
најмање 8,00. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 6 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) 
и одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Уни-
верзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године) 
у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Рударски радови, израда 

подземних просторија и рударски 
материјали

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област, прет-
ходно степене студија завршене са просечном оценом 
најмање 8,00. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 6 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) 
и одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Уни-
верзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године) 
у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, доказ о објављеном уџбенику или монографији, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству). доставити на адресу: Рударско-геолошки факул-
тет, Ђушина број 7, 11000 Београд, соба 107 у року од 15 
дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И 
БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Редовни професор (избор у више 
звање) за ужу научну област 

Безбедносне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; факултет 
политичких наука, правни факултет, факултет без-
бедности, војна академија или факултет организа-
ционих наука; докторат из области за коју се бира; 
објављени стручни односно научни радови у одгова-
рајућој области и способност за наставни рад. Оста-
ли услови за избор наставника прописани су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Факултета за 
дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова из конкурса (овере-
не копје диплома, списак научних и стручних радова) 
достављају се на наведену адресу Факултета. Контакт 
телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Андрагогија

Редовни професор за ужу научну 
област Школска педагогија

Редовни професор за ужу научну 
област Општа психологија

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Психологија 

образовања

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Психологија 
менталног здравља и здравствена 

психологија

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених 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 српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.
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Ванредни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности 

и архитектуре
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Археологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира; 
способност за наставни рад. Поред општих услова 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандида-
та са прилозима (биогрфију са неопходним подацима 
за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и осталу пратећу документацију) доставити на 
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну 
област Економска теорија и анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је научно-ис-
траживачка и наставничка оријентација кандидата у 
области Основа макроекономије и Теорије и анализе 
економске политике.

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је научно-ис-
траживачка и наставничка оријентација кандидата у 
области Ревизије.

ОСТАЛО: Општи услови за ванредне професоре су 
прописани одредбама Закона о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања наставника 
на универзитету, које је донео Национални савет за 
високо образовање, Статутом Универзитета у Београ-
ду,  Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Одлу-
ком Универзитета у Београду којом се уређује посту-
пак и оцена приступног предавања високошколске 
установе и општим актима Универзитета у Београду 
- Економског факултета којима се уређују услови и 
поступак за стицање звања наставника и поступак и 
оцена приступног предавања.

Асистент за ужу научну област 
Међународни економски односи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је научно-ис-
траживачка и наставничка оријентација кандидата у 
области Трговинског аспекта међународних економ-
ских односа.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Статистика и математика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је научно-ис-
траживачка и наставничка оријентација кандидата у 
области Економетрије, Основа економетрије и Еконо-
метријске анализе временских серија.

Општи услови за асистента и сарадника су прописа-
ни одредбама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правил-
ника о ближим условима за избор сарадника Факул-
тета и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском Факултету у Београду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса и прилозима: биографија, биб-
лиографија (списак радова и радови), копије диплома, 
копија уверења о држављанству, достављају се на 
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Сурдологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да испуња-
ва остале услове предвиђене чл. 74. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закон), као и Статутом Факултета за избор у звање 
доцента.

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Поремећаји говора
на одређено време од три године

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да испуња-
ва остале услове предвиђене чл. 85. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закон), као и Статутом Факултета за избор у звање 
асистента са докторатом.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографију, библиографију, ове-
рене копије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство и потврда надлежног органа да 
кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објавји-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ТРЕШЊИЦА”

11080 Земун, Драгана Ракића 8Д
тел. 062/162-8747

Васпитач
УСЛОВИ: VI, VII ССС, потребно радно искуство од 
годину дана. Кандидати се могу пријавити на број 
телефона: 062/162-8747.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник енглеског језика
у свим подручним школама у 

саставу ОШ “Рудовци” (Крушевица, 
Трбушница, Село Рудовци, Мали 

Црљени и Пркосава), на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне 
спреме према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, сви кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене чланом 139 и тачка 140 Закона основа-
ма система образовања и васпитања, и то: 1. стече-
но одговарајуће образовање за наставника у основној 
школи: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске струдије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 

степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне струдије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. имају психичку, физичку и здр-
вствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у прородици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гурпе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
имају држављанство Републике Србије; 5. знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници министарства просве-
те (одштампати га и приложити школи) кандидати су 
обавезни да приложе: 1) оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету са исправом којом доказују 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; 2) оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту односно 
испитуз за лиценцу, уколико га кандидат поседује; 3) 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију); 4) доказ о неосуђиваности  
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); 5) доказ 
да кандидат зна српски језик на остварује образво-
но-васпитни рад (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из познавања српског језика 
- оригинал или оверена фотокопија). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија објавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве доставити лично или 
путем поште на горенаведену адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон:011/8192-220.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању редовног 
професора за Уставноправну ужу 

научну област, за предмет Уставно 
право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 и чланом 75 став 5 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Кривично право, предмет Кривично 
процесно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 
став 4 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115 
Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у звању сарадник у 
настави за Уставноправну ужу 

научну област, предмет Уставно 
право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни 
ниво студија завршио са просечном оценом најмање 
8. Избор се врши у складу са чланом 82 и чланом 83 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у звању сарадник у 
настави за Грађанскоправну ужу 

научну област, предмет Породично 
право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни 
ниво студија завршио са просечном оценом најмање 
8. Избор се врши у складу са чланом 82 и чланом 83 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: обавезна пријава кандидата (у три пример-
ка) са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству - све у једном примерку) подносе се у 
писарници Правног факултета, од 8.00 до 15.00 часо-
ва, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
или поштом.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Инжењерска геологија

на одређено време од пет година

Доцент за уже научне области 
Комунално и санитарно 

инжењерство и Еколошко 
инжењерство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи услови: VIII степен стручне спреме, 
докторат из уже научне области којој наставни пред-
мет припада. Кандидати, поред општих услова, треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Бео-
граду и Статута Грађевинског факултета Универзитета 
у Београду, као и других општих аката Универзитета и 
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак научних радова и 
оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник за ужу научну област 
Клиничка психологија

УСЛОВИ: VII/2, VIII степен стручне спреме, радно 
искуство, најмање пет година у педагошком раду 
из одговарајуће научне области. Документа која је 
потребно доставити: биографију са библиографијом, 
оверену фотокопију дипломе VII, VII/2 степена и ове-
рена фотокопија дипломе VIII степена, доказ о рад-
ном искуству. Наведена документа доставити путем 
поште, на адресу: Висока медицинска школа струков-
них студија “Милутин Миланковић”, Правна служ-
ба - за конкурс, 11040 Београд, Црнотравска бр. 27. 
Напомена: услови за избор у звање наставника, пред-
виђени су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних студија 
“Милутин Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас дос-
тављају се у року од 30 дана, од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Објављује конкурс за избор

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик струке 
(теологије) за предмет Енглески 

језик
УСЛОВИ: Високи степен стручне спреме из области 
за коју се бира, VII/1 степен или мастер, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и способност 
за наставни и научни рад. Предност ће имати канди-
дати са радним искуством у академској настави и раду 
са студентима из уже научне области. Остали услови 
су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду и Статутом Факултета и осталим 
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, биб-
лиографија (списак стручних радова), радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и благослов 
надлежног епископа, као и докази о радном искуству у 

академској настави и раду са студентима из уже науч-
не области, као и друга документација, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду, Православни бого-
словски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА 
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 

И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд, Старине Новака 24

тел. 011/3234-002

Наставник у звање вишег предавача 
у пољу техничко-технолошких наука 

за ужу научну област Текстилно 
инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области технолошког инжењерства 
или текстилног инжењерства,  претходно завршене 
основне студије текстилног инжењерства; објављени 
научни, односно стручни радови у научним часописи-
ма или зборницима са рецензијама; радно искуство 
пет година у области одевне технологије, конструк-
ције и моделовања; способност за наставни рад. Оста-
ли услови утврђени су Законом о високом образовању 
и општим актима школе. Документа која је потребно 
доставити на конкурс: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, диплома свих нивоа студија 
(оверене фотокопије), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
очитана/копија личне карте, потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању (оригинал или оверену фотоко-
пију), потврда о радном искуству (оригинал или овере-
ну фотокопију) и други докази за које учесник конкур-
са сматра да су битни.

ОСТАЛО: пријаву на конкурс, биографију и списак 
објављених радова, сви кандидати су обавезни да 
доставе у штампаном облику и у електронској форми 
(на CD-у уређено у MS Word-у). Пријаве на конкурс се 
достављају у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Висока текстилна струковна шко-
ла за дизајн, технологију и менаџмент, Старине Новака 
бр. 24, 11000 Београд. Лице задужено за давање оба-
вештења: Грозда Николић, телефон 011/3234-002. Све 
неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
биће одбачене, односно неће бити разматране.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
11272 Добановци, Маршала Тита 6

тел. 011/8465-499, 8465-645
e-mail: ossremac@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр.: 88/2017, 27/2018 
- др.закони и 10/2019): 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло обра-
зовање на студијама другог степена из области педа-
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гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик; 6) да 
има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има обуку и положен 
испит за директора установе. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, за директора 
Школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године, или вишим образовањем, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: 1. оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 2. оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; 3. оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старију од 6 месеци); 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старија од 6 месе-
ци); 5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васптања и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или 
оверењу фотокопију уверења о дражвљанству (не 
старије од 6 месеци); 7) оригинал или оверену фото-
копију извода из књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 8) доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао 
функцију директора школе и доказ о резултату струч-
но педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања - фотокопија; 9) оригинал или оверену 
фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој спосбности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); 10) оверену фотокопију лицен-
це за директора установе (ако је кандидат поседује); 
11) оригинал или оверену фотокопију уверења да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (подносе га само кандидати који су и 
раније обављали функцију директора школе) (не ста-
рије од 6 месеци); 12. пријаву на конкурс, са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби и предло-
гом рада директора школе. Доказ о знању српског јези-
ка, на коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање 

није стекао на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и 
потребном документацијом доставља на адресу шко-
ле са назнаком “Конкурс за избор директора школе” 
лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије документа које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Достављена документација се 
не враћа. Министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације коју му је доставио Школски одбор 
врши избор директора и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Чистачица
са непуним радним временом, на 

одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања и боловања 

ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; психичка физич-
ка и здравствена способност за рад; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела за 
јоја је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца; има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву са биографијом треба поднети: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања тј. извод из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, 
пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона 
011/2471-702. Пријаве на оглас и потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом, слати на адре-
су школе ОШ “Веселин Маслеша”, Београд, Кумодраш-
ка 72, или донети лично у секретаријат школе.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Општа 
и неорганска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање 3 године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, има научни назив доктора наука 
из уже научне области за коју се бира, и има научне, 
односно стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад; завршен хемијски или фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
приложе: диплому о завршеним претходним степе-
ним студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области 
(оверене фотокопије); биографију; списак радова; 
радове; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за 
избор у звање прописани су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету, Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника на Фармацеут-
ском факултету,Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета. Напомена: пријаве кандидата са 
прилозима се подносе у писаној форми Архиви факул-
тета ул. Војводе Степе 450 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ”
11409 Ковачевац

Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 и 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019 - даље Закон) и то: да има одго-
варајуће високо образовање:1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) и то 
: (1) студије другог степена из научне , односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не , односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченом одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске , односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; - да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Као и одговарајуће образовање 
прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): 
1) професор разредне наставе, 2)професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, 3) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 
5) дипломирани учитељ-мастер, 6) професор разред-
не неставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригнал или оверена фотокопија); доказ 
о неосуђиваности (не старији од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
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тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Напомена: у складу са чл. 154 и155 кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званчној инте-
рент страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 73, 74 и 75 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факулте-
та. Приликом конкурисања потребно је поднети мол-
бу, биографију, оверену копију дипломе, списак науч-
них радова и сепарате истих.

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Астрономија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије 
првог и другог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00 или VII/2 степен стучне спре-
ме, академски назив магистар наука. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 82, 83 и 84. Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Матема-
тичког факултета. Приликом конкурисања потребно је 
поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе и 
уколико кандидат поседује и списак научних радова и 
сепарате истих.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика
са 50% радног времена, на одређено 

време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер 
или специјалистичких студија , који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00. Ближи услови за избор су утврђени чл. 
82, 83 и 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чла-
ном 91. Статута Математичког факултета. Приликом 
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе. 

ОСТАЛО: молбе са потребним документима доставити 
Факултету или лично предати у Секретаријат факул-
тета, на наведену адресу, сваког радног дана од 10-15 
часова у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИНА НОВАК”

11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 011/3239-970

Наставник енглеског језика и 
књижевности 

за 95% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 
10/2019) не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику.

Наставник ликовне културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, кандидат доставља доказ одгова-
рајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) не старије од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику.

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чл. 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, кандидат доставља доказ одгова-
рајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: оверену 
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Наука и образовање

фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) не старије од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику.

Секретар установе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. закони и 10/2019) и дозволу за рад секретара 
(секретар је дужан да у року од две године од дана 
заснивања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара или му престаје радни однос; секретар 
који има положен стручни испит за секретара, пра-
восудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сматра 
се да има лиценцу за секретара); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумена-
та о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад). Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању из области правних наука у складу са чланом 
140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. закони и 10/2019), не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање (ниво 1 
- основно образовање); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ одговарајуће установе надлеж-
не за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. закони и 10/2019), не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. У поступку 
одлучивања о избору Конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну прсихо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Психолошку процену врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаву са пријавним 
формуларом и доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе или лично у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
-навести  радно место”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 
011/32-39-970

ПУ “ДЕЧИЈА КУЋА 
ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА”

11060 Палилула, Кнеза Данила 45
тел. 060/6286-944

e-mail office@decijakuca.rs

Васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: минимум VI ССС, енглески језик - средњи 
ниво, пробни рад 3 месеца. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати подносе и доказе о испуњености услова за 
ово радно место, и то: радну биографију, мотивационо 
писмо, диплому о стеченом образовању, извод о поло-
женим испитима, лекарско уверење о способности за 
рад, санитарну књижицу, уверење о држављнству, 
уверење о неосуђиваности.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: минимум IV ССС, енглески језик - средњи 
ниво, пробни рад 3 месеца. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати подносе и доказе о испуњености услова за 
ово радно место, и то: радну биографију, мотивационо 
писмо, диплому о стеченом образовању, извод о поло-
женим испитима, лекарско уверење о способности за 
рад, санитарну књижицу, уверење о држављнству, 
уверење о неосуђиваности.

ОСТАЛО: кандидати се могу пријавити у року од 20 
дана на контакт телефон 060/6286-944 или на e-mail: 
office@decijakuca.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности 

и обнова градитељског наслеђа
на Департману за архитектуру

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), чланом 74 Законa о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом 
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 
(“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) 
и Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду - Архи-
тектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, биб-
лиографија (списак радова), оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, подносе се 
на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, 
са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 
дана, од дана објављивања конкурса.

Школа је знање,
посао је занат

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

„ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104

e-mail: vrticpcelice@gmail.com

Одржавање хигијене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на конкурс путем телефона на бројеве: 065/268-2002 
и 062/474-104, и путем имејла на адресу: vrticpcelice@
gmail.com.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-1196

e-mail: vсlpу@vсlpу.edу.rс

1) Сарадник у настави из уметничког 
поља, област Ликовне уметности, 

ужа област Проширени медији
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: обавезно: радно искуство у продукцији и 
постпродукцији уметничких и аудиовизуелних садр-
жаја који се баве компјутерски генерисаном сликом 
(2D и 3D) и радом са дигиталним аудиовизуелним 
материјалом у продукцијском окружењу (пипелине).

2) Сарадник у настави из уметничког 
поља, област Примењене уметности 

и дизајн, ужа област Дизајн 
ентеријера

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: обавезно: рад у софтверским пакетима за 2 
D пројектовање и 3 D моделовање. 

За радна места 1 и 2: У звање сарадника у настави 
из уметничког поља може бити изабрно лице - студент 
мастер академских или специјалистичких академ-
ских студија или студент мастер струковних студија 
или специјалистичких струковних студија , који је 
студије првог степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и најмање 9 из групе предмета у 
ужој области за коју се бира. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Правилником о избо-
ру наставника и сарадника школе и Правилником о 
организацији и систематизацији послова. Кандидати 
подносе: пријаву на конкурс на обрасцу који се пре-
узима сасајта школе: www.vslpu.edu.rs, радну био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење надлежног органа да пра-
воснажном пресудом нису осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовање јавне исправе 
коју исправе коју издаје високошколска установа или 
примање мита у обављању послова у високошколској 
установи, оверене фотокопије дипломе о стеченом 
образовању, потврду факултета о статусу студента, 
списак радова из уже области и портфолио у дигитал-
ној форми.

3) Чистачица
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: I степен, основно образовање. Кандида-
ти подносе: пријаву на конкурс са радном биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење надлежног органа да правос-
нажном пресудом нису осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовање јавне иправе коју 
издаје високошколска установа или примање мита 
у обављању послова, оверену фотокопију уверење 
(дипломе) о стеченом нивоу образовања. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима предају се непосредно 
у секретаријату школе у Београду, ул. Панте Срећко-
вића бр. 2, или поштом у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. На 
разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у 
ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник страног језика, за ужу 
научну област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор енглеског 
језика и књижевности, филолошки факултет, способ-
ност за наставни рад, са радним искуством у педагош-
ком раду са студентима, објављени научни и стручни 
радови; са радним искуством.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Ерозија и конзервација земљишта и 
вода

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области зашти-
те од ерозије и уређење бујица, шумарски факултет, 
одсек и студијски програм за еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса, способност за 
наставни рад, објављени научни и стручни радови; са 
радним искуством.

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Пејзажна архитектура 
и хортикултура

на одређено време, од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области пеј-
зажне архитектуре и хортикултуре или доктора био-
лошких наука, шумарски факултет, одсек и студијски 
програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру или 
биолошки факултет, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови; са радним иску-
ством.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова из конкурса (оверене 
фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радо-
ва, сепарате радова...), достављају се надлежној служ-
би Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
бр. 1. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији и на сајту Националне службе за запо-
шљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/544-185, 545-189

Наставник електро групе предмета
на одређено време до повратка 

запосленог са функције коме мирује 
радни однос због избора, односно 

именовања на место директора школе 
у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
ако има завршене студије првог степена из научне , 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр., 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 
и 13/2018), да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да имају 
држављанство Републике Србије, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиљеу 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни 
формулар достављају школи заједно са потребном 
документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: биографију, оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању ако диплома није 
издата (кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских ,односно основних струковних 
студија), уверење надлежне полицијске управе да није 
правноснажно осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса), оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци), доказ да зна српски језик (овај доказ 
доставља само кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику). Лекарско 
уверење (доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат који буде примљен у радни однос , пре 
закључења уговора о раду. Пријаве и документацију 
достављати у затвореној коверти, лично или поштом 
на адресу школе са назнаком „За конкурсну комисију“. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област 
Рударство и геологија - Рударска 

група предмета
на одређено време, изборни период од 

3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилника о 
начину, поступку и условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Тех-
ничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, са завршеним техничким факултетом, звања 
дипломирани инжењер рударства и уписане доктор-
ске академске студије у области рударског инжењер-
ства. Остали услови утврђени су одредбама члана 84 
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) 
и члана 116 Статута Техничког факултета у Бору. 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Економија
на одређено време, 

изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилника о 
начину, поступку и условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Тех-
ничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани економиста и уписане мастер 
академске студије у области економије. Остали усло-
ви утврђени су одредбама члана 83 Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и члана 116 Ста-
тута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доста-
вити доказе о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, копиране стране научних и 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа непо-
стојања сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању Сектор аналитике Полицијске управе 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном пре-
пису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на адре-
су: Технички факултет у Бору, ул. Војске Југославије 
12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од 
дана објављивања.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКО ПЕРИЋ”

Велико Ропотово
38267 Ранилуг

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
бр. 88/17 и 27/18), кандидат школе треба да испуњава 
услове у погледу образовања прописане чланом 140 
Став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС бр.88/2017 и 
27/2018), и то: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 

групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена иу науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба: да има доз-
волу за рад наставника, педагога или психолога, и то 
за рад у школи у подручју рада којој припада школа; 
треба да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава ппријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: 1) оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 2) оверену фотокопију уверења о поседовању 
лиценце за рад; 3) доказ о радном искуству у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (оригинал); 4) доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; 5) уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију); 6) извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 7) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење/потврда из МУП-а издато након 
расписивања конкурса - оригинал или оверена фото-
копија); 8) доказ да против кандидата није покрену-
та оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) 
- потврда/уверење из надлежног суда (оригинал или 
оверена фотокопија - издата након расписивања кон-
курса); 9) уверење из суда опште надлежности да се 
против кандидата не води кривични поступак, уве-
рење о неосуђиваности привредног суда; 10) доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ 
да је положио српски језик по програму високошкол-
ске установе - оригинал или оверену фотокопију); 11) 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора. Напомена: 
сви докази који се прилажу као оверене фотокопије 
морају бити млађи од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће есе 
узимати у разматрање. Документацију доставити на 
адресу. ОШ „Трајко Перић” Велико Ропотово, 38267 
Ранилуг, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара школе и 
путем телефона 0280/75-807. 

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ”

32252 Прилике
тел. 032/54-62-106

e-mail: skolaprilike@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба 
да испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове про-
писане Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” број 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника у основној 
школи, односно педагога или психолога, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да 
против њега није покренут кривични поступак, доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног 
у складу са законом; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу; доказ о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу или 
оверену фотокопију) о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске управе о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања и уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, сва уверења не 
старија од 6 месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
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них (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/
уверење да кандидат има обужу и положен испит за 
директора школе (у оригиналу или оверену фотоко-
пију). Пријава која не буде садржала доказ/уверење 
о савладаној обуци и положеном испиту за директо-
ра неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе; доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику). Кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе даје положио 
испит из српског језика - у оригиналу или оверену 
фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује (оверена копија). У супротном је 
потребно доставити потврду надлежне школске упра-
ве, да није вршен стручно-педагошки надзор канди-
дата; доказ о резултатима стручнопедагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је преподно обављао дужност директора шко-
ле (оверена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе; биографију, са контакт телефоном и 
адресом електронске поште, са кратким прегледом 
кретања у служби, стручном усавршавању и пред-
логом програма рада директора школе; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима- лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са детдом и учени-
цима. Рок за пријављивање на конкурс .је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
достављају се у затвореним ковертама на адресу шко-
ле, ОШ„ Сретен Лазаревић” 66, 32252 Прилике, са наз-
наком „За конкурс за директора школе” или предати 
лично у просторијама секретаријата школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Велика Хоча

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуљава прописане услове из члана 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18-др.закон и 10/19) а у вези 
са члановима 139 и 140 став 1 и 2 наведеног Закона о 
основама система образовања и васпитања (у даљем 
тексту: Закон). За директора школе може бити изабра-
но лице које има одговарајуће високо образовање сте-
чено на 1) студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за осговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.септембра 2005.године; да испуња-
ва услове за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога школе; дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгварајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ни један кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, 
дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
1) биографске податке односно радну биографију; 
2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 3) оверну фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (дозволи за рад); 4) обуку и положен 
испит за директора; 5) потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
односно за лице које испуњава услове из члана 122 
став 6 Закона, потврду да има најмање десет година 
радног искуства у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 6) лекар-
ско уверење (не старије од шест месеци); 7) уверење 
из суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од шест месеци); 8) уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона (не старије од шест месеци); 9) уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 10) план 
и програм рада директора школе, остала документа 
која могу послужити као доказ о стручним и организа-
торским способностима; 12) доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора кандидата; 13) доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”, лично или 
поштом. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе од 08.00 до 15.00 часова на телефон 
029/276-784. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, Немањина 1

тел. 028/84-164

Наставик у звању ванредног 
професора  ужу научну област 

Психологија у васпитању и 
образовању

на одређено време од 5 година

Наравник у звању доцента за ужу 
научну област Методика наставе 

ликовне културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни сте-
пен доктора наука из уже научне области за коју се 
бира;способност за наставни рад. Поред општих усло-
ва кандидати треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон,73/2018), 

Статутом Факултета, Правилником о ближим условима 
за ибор у звања наставника Универзитета у Пришти-
ни - Косовској Митровици. Уз пријаву кандидати, у 
зависности од звања у које се бирају, подносе копије 
диплома о завршеним, основним, магистарским и док-
торским студијама, списак научних и стручних радо-
ва са свим индексним ознакама и оргиналне радове, 
биографије (радно- професиналне), извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, очитану личну карту, уве-
рење о држављанству, уверење да се против њих не 
води истрага и уверење да нису кажњавани за кри-
вична дела са правним последицама у смислу Закона о 
високом образовању, као и друге доказе које могу пос-
лужити приликом избора. Кандидати за достављање 
релевантних докумената и података у електронском 
облику користе модел са утврђеном структуром фол-
дера (у даљем тексту Модел), који се може преузети 
са интернет странице Универзитета (https: //pr.ac.rs/
wp-content/uploads/2018/03model_i_uputstvo_izbor_u_
zvanje-1.zip). Документација се доставља у четири 
идентична примерка у електронској форми на CD-у. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
слати на адресу Факултета, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Хиспанске 

књижевности и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија који 
је основне и мастер академске студије завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад. У 
звање асистента може бити изабран и магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације (за 
студије по старом Закону). У поновни избор у звање 
асистента може бити изабран и кандидат који је стекао 
научни назив доктора наука. Непостојање сметње из 
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
обавезни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 
84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - 3 др. закон и 73/18), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу 
I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о 
изменама и допунама Статута Универзитета у Кра-
гујевцу II (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), чл. 
141 Статута Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу (бр. 01-3801 од 17.10.2018. године), Правилни-
ком о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 
01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о измени и 
допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку за 
филологију (бр. 01-2453/15 од 20. 10. 2016. године), 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на 
наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија; оверене копије диплома свих 
нивоа студија; потврда да је кандидат студент док-
торских студија; фотокопија личне карте и очитана 
лична карта; потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оригинал или верена копија); потврда Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD-у) у три примерка. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација сматраће 
се некомплетном и неће се разматрати од стране 

Наука и образовање
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комисије. Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредни 
професор, за ужу научну област 
Пословна економија, наставни 
предмети Увод у менаџмент и 

Теорија одлучивања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне области 
Економске науке.

Сарадник у звање асистент, за ужу 
научну област Пословна економија, 

наставни предмет Организација 
предузећа

(поновни избор) на одређено време 
од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија из 
научне области Економске науке, са претходно стече-
ним звањем мастер економиста, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведе-
ним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у 
Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Економског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење Полицијске упра-
ве органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 
уверење Суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница; списак струч-
них и научних публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Економском факултету у Крагујевцу 
и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану 
конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком 
“За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет, 
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Атомска, молекулска и оптичка 

физика
у Институту за физику Факултета, на 

одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 
НОКС-а магистар физичких наука уз услов да је при-
хваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 
НОКС-а доктор физичких наука који је изабран у звање 
асистента по Закону о високом образовању и у наве-
деном звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Факултета и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију  дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

КРАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 830 
од 22.05.2019. године, поништава се у целости.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055
e-mail: osmilun@mts.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог, преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 ССС. Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закон и 10/19) и посебне услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17и 13/18). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, (са холограмом 
или оверена фотокопија); оверен препис или оверену 

фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекар-
ско уверење, да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); извод из казнене евиденције да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Након утврђене испуњености услова кандидата за 
пријем у радни однос, кандидати, који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. По достављеном извештају 
са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве дос-
тављати на горенаведену адресу поштом или лично. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439754

1. Наставник у наставно звање 
предавача за област Физичко 

васпитање и спорт
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: кандидат треба да има академски назив 
магистар, односно најмање стручни назив специјалис-
те академских студија из образовне научне области 
Физичко васпитање и спорт, које има објављене стру-
чне, односно уметничке радове и које показује способ-
ност за наставни рад.

2. Наставник у наставно звање 
предавача за област Психолошке 

науке
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: кандидат треба да има академски назив 
магистар, односно најмање стручни назив специјалис-
те академских студија из образовне научне области 
Психолошких наука које има објављене стручне, 
односно уметничке радове и које показује способност 
за наставни рад.

ОСТАЛО: документа која се достављају уз пријаву на 
конкурс: својеручно потписана пријава на конкурс, 
биографија, оверене фотокопије диплома свих степе-
на студија, биографија, уверење надлежне полицијске 
управе да против кандидата није изречена правоснаж-
на пресуда за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, фотокопија важеће личне 
карте, списак класификованих објављених радова и 
копије радова. Неблаговремене пријаве и пријаве без 
комплетне документације неће бити разматране.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЛЕСКОВАЦ

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16232 Бошњаце, Лебане

тел. 016/855-006

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
запосленог који је изабран за 

директора школе, до истека мандата 
а најдуже до 20.07.2021. године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразу-
мева: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме за рад наставника у основној школи; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и одштампаног заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставе установи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко телефона: 016/855-006. Уз пријавни 
формулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидат треба 
да достави: диплому о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да 
није осуђиван за наведена кривична дела, биографију 
са кретањем у служби. Знање српског језика кандидат 
доказује дипломом о стеченом образовању. Уверење о 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат прибавља од службе медицине 
рада, пре закључивања уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ и 
у публикацији “Послови”. Документација се подно-
си у оригиналу или овереној копији (овера код јавног 
бележника). Пријаве са документацијом слати на адре-
су школе: Основна школа “Радоје Домановић”, Бошња-
це, Бошњаце бб, саназнаком “За конкурс”. Непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКО ТЕХНОЛОШКО 

УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

тел. 016/233-911

Оглас објављен 22.05.2019. године, у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 828 
дана 08.05.2019. године, поништава се у целости.

ПУ „МЛАДОСТ” ЦРНА ТРАВА
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити узабрано лице које 
испуњава следеће услове: дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има: обра-
зовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система васпитања и образовања, 
за васпитача или стручног сарадника; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; знање јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице које 
има: одговарајуће образовање члана 140 став 3 овог 
закона за васпитача; дозволу за рад; обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада у дечјем вртићу на пословима васпитања и обра-
зовања наконстеченог одговарајућег образовања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о држављанству (извод 
из матичне књиге рођених о држављанству); лекар-
ско уверење о психичкој и здравственој способности 
за рад са децом, пре закључивања уговора о раду (не 
старије од 6 месеци); оверен препс/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; овере препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; потврду 
о радном стажу у области васпитања и образовања; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за кнкурс 
за избор директора”. Ближе информације на број 
016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са боловања због 
одржавања трудноће и породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: општи услови: утврђени чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 и 10/19). Посебни услови: Пра-
вилник о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Конкурс ће спровести конкурсна 
комисија. Пријаву на конкурс кандидат попуњава и 
преузима са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са доказима о испуњавању услова 
конкурса подноси на адресу школе, са назнаком “За 
конкурс” у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси следећу 
документацију: оверену фотокопију или оригинал 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); оверену фотокопију или оригинал уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
да лице није осуђивано за дела из члана 139 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; потврду о стеченом образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
стечену на високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који има положен стручни испит за лицен-
цу сматра се да има образовање из наведених науч-
них дисциплина и доставља потврду да је положио 
испит за лиценцу. (Кандидат доставља две потвр-
де - оригинална односно оверена копија потврде са 
факултета о стеченом образовању и потврду школе у 
којој је лице обављало праксу односно било у радном 
односу и стекло 6 бодова праксе или оверену копију 
потврде да је положио испит за лиценцу); доказ о 
познавању српског језика подноси кандидат који 
образовање није стекао на српском језику; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Оверена фотокопија 
јесте фотокопија оригиналног документа која се ове-
рава код јавног бележника. Изузетно, у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основх судова односно општинским управама 
као повереним пословима. Лице које достави неове-
рене копије сматраће се да је доставило непотпуну 
документацију. Благовременом пријавом сматраће се 
она пријава која је предата у року утврђеном конкур-
сом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која 
у прилогу садржи документа којим кандидат доказује 
да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су 
навели у својим пријавама. Кандидати ће бити писме-
но обавештени о одлуци конкурсне комисије школе 
у законом предвиђеном року. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе или на телефон: 
016/3488-442.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

НИШ

ОШ „ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка радника са функције

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони и 10/2019 ), као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студује специјалистичке академске студије 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о неосуђиваности (не старији од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Напоме-
на: у складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Његош”, Пантелејска бр 60, Ниш, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ТРГОВИНСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2

Стручни сарадник - библиотекар
за 80% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане одредбама чл. 139 и то: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-

ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Службени 
гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 
2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018); 2. да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на пријавном форму-
лару који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз коју се доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор кандидата и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (уверење полицијске управе са изводом из казнене 
евиденције издато од стране МУП-а РС) не старије од 
шест месеци; уверење суда да лице није под истра-
гом (уверење не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уве-
рење не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други доку-
мент којим се доказује да је испит из српског језика 
положен  по програму одговарајуће високошколске 
установе); краћу радну биографију. Напомена: сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на 
психолошку  процену способности за рад са ученици-
ма који врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Након 
добијених резултата добијене психолошке процене, 
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурсну комисију”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публукацији „Посло-
ви”. Информације о конкурсу се могу добити телефо-
ном на број 018/235-392.

НОВИ ПАЗАР

ОШ ”РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник српско-босанског језика
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене са породиљског 
боловања у ИО у Долову

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/2017 и 95/2018), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања,односно 
да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном140.Закона о основама система образовања и вас-
питања,које је стекао: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 

интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године,по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат треба да: 2) има психичку,физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал уверење о нео-
суђиваности ,у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиденције издаје 
полицијска управа - уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из матичне 
књиге рођених који није стрији од 6 месеци; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фото-
копије које се подносе уз пријаву на конкурс морају 
бити оверене од стране јавног бележника-нотара. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс, неће бит разматране. Пријаве на конкурс са 
документацијом доставити лично или путем поште на 
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. За све 
додатне информације можете се обратити секретару 
школе на телефон 020/811-110.

НОВИ СА Д

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

Редовни професор за ужу научну 
област Биохемија

радно време краће од пуног 15 сати 
на Факултету

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали 
услови за редовног професора утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чла-
ном 23. Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета 
Нови Сад. Посебан услов: кандидати који конкуришу 
за клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, 
доказе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, за клиничке предмете, односно за рад-
на места означена у посебним условима овог конкурса, 
доказ о радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Медицинског факултета Нови Сад, 
списак радова и публикација (у два примерка), ори-
гинал или фотокопије радова и публикација, доказе о 
њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству 
и позитивно оцењеној педагошкој активности. Доказ о 
некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови 
Сад службеним путем, осим за кандидате који нису 
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рођени у Републици Србији. Пријаве са документа-
цијом подносе се на Писарници Медицинског факулте-
та Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Електроенергетика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области електротехничко 
и рачунарско инжењерство, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Рачунарска графика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области: електротехничко 
и рачунарско инжењерство или архитектура (ТТ) или 
рачунарска графика или примењена математика, да 
је претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање 8, односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74. Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Универзите-
ту у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области:  индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или електро-
техничко и рачунарско инжењерство или машинско 
инжењерство или мехатроника, да је претходне степе-
не студија завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Историја, наслеђе и заштита

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области архитектура (ТТ), да је 
претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8, односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14 Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду.

5. Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и инвестиције у 

инжењерству
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области: индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или економ-
ске науке, да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзи-
тета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на Универ-
зитету у Новом Саду. 

6. Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области: индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, да је прет-
ходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање 8, односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14 Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду.

7. Сарадник у звању асистента 
са докторатом за ужу научну 

област Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно сте-
чен научни назив доктора наука, односно доктора 
уметности или одбрањена докторска дисертација из 
области: саобраћајно инжењерство или архитектура 
(ТТ) као и услови прописани чланом 13 Правилника 
о ближим минималним условима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија, за дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; фотокопирану 
или очитану личну карту; потврду о оцени резулта-
та педагошког рада-мишљење студената, уколико 
кандидат поседује педагошко искуство; потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи; фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часописима, 
зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, оригиналних 
метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју се бира; 
доказе о руковођењу или учешћу у научним, однос-
но уметничким пројектима, оствареним резултатима 
у развоју научно-наставног подмлатка на факулте-
ту, учешћу у завршним радовима на специјалистич-

ким, мастер и докоторским академским студијама. 
За избор у звање: доцента, доцента или ванредног 
професора, ванредног професора или редовног про-
фесора и редовног професора из поља уметности 
приложити и: 1. попуњен електронски образац: 
реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1. 4. 
пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у 
удружењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних инсти-
туција или навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. За члан-
ство у комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима скупова, 
неопходно је доставити потврду о учешћу или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јасно види кан-
дидатово учешће у раду. Као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, поред 
које кандидат може доставити и друге доказе (науч-
не радове у којима се види цитираност, одштампа-
ну листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање наставника 
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду 
уредништва часописа са подацима о називу чланка, 
ауторима и завршеном процесу рецензирања. Прија-
ве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

1. Спремачица у вртићу
14 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс 
хигијенског минимума, обављен санитарни преглед.

2. Сервирка у вртићу
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршено основно образовање, положен 
курс хигијенског минимума, обављен санитарни пре-
глед.

3. Нутрициониста-дијететичар
УСЛОВИ: стечено више образовање, односно образо-
вање на студијама првог степена(основне струковне 
студије, односно основне академске студије) из 
области медицинских наука-струковни дијетети-
чар-нутрициониста.

4. Самостално финансијско-
рачуноводствени сарадник 

за план и анализу
УСЛОВИ: високо образовање економске струке: на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10.септембра 2005.године, на студијама у трајању од 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.септембра 2005.године; знање рада на 
рачунару; 3 године радног искуства.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду кандида-
ти треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 
став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др закони и 10/2019). Уз попуњен 
пријавни формулар са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
кандидат је дужан да достави следећу документа-
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цију: потписану биографију кандидата са важећом 
адресом пребивалишта и контакт телефоном; ори-
гинал/оверена копија дипломе; оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал/оверена 
копија уверења о неосуђиваности - не старије од 
6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве се могу доставити путем поште или преда-
ти лично у просторијама Установе на адреси Павла 
Симића бр. 9, Нови Сад, радним данима од 08.00. до 
14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник страног језика за ужу 
научну област Германистика и језик 
струке и заснивање радног односа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно 
основне студије на факултету по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању из области фило-
лошке науке, објављене стручне радове и способност 
за наставни рад, као и услови прописани чланом 8 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, преци-
зан назив уже области и датум објављивања конкур-
са); 2. краћу биографију са библиографијом (списак 
радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака 
дипломама са свих нивоима студија, за дипломе сте-
чене у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске исправе; 4. 
фотокопирану или очитану личну карту; 5. потвр-
ду о оцени резултата педагошког рада-мишљење 
студената, уколико кандидат поседује педагошко 
искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није пра-
воснажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фотоко-
пије објављених научних, односно стручних радо-
ва у научним часописима, зборницима. За избор у 
звање приложити и: попуњен електронски образац: 
Реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. 
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За 
чланство у комисијама за изборе у звања, неопход-
но је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима 
скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу 
или навести линк са сајта институције на ком се јас-
но види кандидатово учешће у раду. Као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице 
српске, поред које кандидат може доставити и дру-
ге доказе (научне радове у којима се види цитира-
ност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). 
Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном проце-
су рецензирања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и засни-
вање радног односа, посебно. Комисија ће размат-
рати само благовремене пријаве. Одлука о избору 
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора

УСЛОВИ: професор биологије, одговарајуће високо 
образовање одређеног занимања односно члан 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17), 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије)у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10) почев од 10.09.2005.; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. Кандидат у погледу стручне спреме мора 
поред наведених законских услова да испуњава усло-
ве према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стр. сарадника у основној школи.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: педагошки асистент, да кандидат има IV 
степен стручне спреме, познавање српског и ромског 
језика, ако се ради са децом, ученицима и породицама 
из ромске заједнице у складу са законом, уверење о 
завршном уводном модулу обуке;психичка и физичка 
здравствена способност за рад са децом; држављан-
ство Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат у погледу струч-
не спреме мора поред навених законских услова да 
испуњава услове према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стр.сарадника у основној 
школи.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе: доказ о 
поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена 
фотокопија дипломе); уверење о неосуђиваности; 
уверење да кандидат није под истрагом; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. 
Доказ да изабрани кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се после закључења уговора о раду. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити ста-
рије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Избор кандидата конкурса, врши коми-
сија, коју формира директор школе.

ПИРОТ

ОШ ”СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и др. закони 
и10/2019): 1. има одговарајуће образовање за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе (узевши у обзир да је донет подзаконски 
акт о полагању испита за директора, изабрани канди-
дат биће у обавези да положи овај испит у законском 
року, уколико исти није већ положио) и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања: А) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-

ке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне,  мултидисциплинарне, трандисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; Б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка А подтачка 
2 члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и 
да: 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати, уколико имају, подно-
се и извештај просветног саветника. Ако је кандидат 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на конкурс прилажу 
и: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, потврду да имају најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, уверење - извод из казнене евиденицје да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ 
о положеном испиту за лиценцу односно стручном 
испиту (узевши у обзир да је донет подзаконски акт 
о полагању испита за директора, изабрани кандидат 
биће у обавези да положи овај испит у законском року, 
уколико исти није већ положио). Лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.  Пријаве са назна-
ком „Конкурс за директора” се подносе лично у секре-
таријату школе или поштом на горенавдену адресу. 
Непотпуне и неблаговреме непријаве неће се узимати 
у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУДЕ ЈОВИЋ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел./факс: 012/250-119

Оглас објављен 22.05.2019. године у публика-
цији „Послови“ број 830, поништава се у целости.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”
31322 Божетићи, Нова Варош

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
26.06.2019. године, поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу с чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, које је стекло: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковних студија, специјалистичке академске 
студије); 2. студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет односно 
групе предмета; 3. на основу студија у трајању од нај-
мање четри године, по пропису који је уређено високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати 
морају да испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19). Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
оверену копију дипломе као доказ о стручној спреми, 
уверење да није осуђиван, уверење о држављанству 
РС као и извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
попуњава формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом слати на адресу школе 
или лично доставити у року од 8 дана од објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел. 022/664-411 

e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона, односно треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне 
школе, за педагога и психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдиципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, да има обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, да не постоје законске сметње 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ставо-
ви 1 и 2 овог Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра школе и најмање десет година рада у школи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Пријава на конкурс 
уз остале податке обавезно треба да садржи: име и 
презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију дока-
за о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, оверену фотокопију или оригинал потврде 
о дужини рада у установи на пословима образовања 
и васпитања после стеченог образовања, оверену 
фотокопију или оригинал доказа да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) - овај доказ 
се прибавља пре закључења уговора о раду; уве-
рење да нису осуђивани за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (извод из казнене еви-
денције, издато од ПУ по објављивању конкурса); 
уверење привредног суда да кандидат за директо-
ра није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (издат 
након објављивања конкурса); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе за спровођење 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); оверену фотокопију или оригинал 
држављанства Републике Србије (не старије од 
шест месеци), доказ да кандидат зна српски језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад (само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику - кандидат доставља уверење одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) којима се доказује познавање српског 
језика). Доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе (извештај просветног инспектора, 
уколико га има - фотокопија) и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе - фотокопија; преглед 
кретања у служби са биографским подацима. извод 
из МКР за кандидате који су променили презиме, 
односно име после издавања дипломе. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи, уз пријаву. Мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Наведена документа се не враћају 

по завршетку конкурса. Особа за контакт: секретар 
школе Јелица Филиповић, број телефона: 022/664-
411. Пријаве са документацијом слати или донети 
лично на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА 
БРИГАДА”

22423 Грабовци, Главна 40
тел./факс: 022/450-060, 022/450-603

e-mail: sestaudarnavb@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 122, 139, 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), однос-
но 1. да имају одговарајуће образовање за наставника 
или стручног сарадника за рад у основној школи; 2. да 
имају дозволу за рад наставника или стручног сарад-
ника; 3. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 4. да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања и давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену правну санкцију и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 5. да против њих није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања 6. да нису правос-
нажно осуђивани за привредни преступ у вршењу 
раније дужности директора 7. да имају држављанство 
Републике Србије, 8. да знају српски језик, 9. да имају 
најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, 10. да имају обуку и положен испит за 
директора установе, предвиђено Правилником о про-
граму обуке и полагања за лиценцу за директора уста-
нове образовања („Сл. гласник РС” бр.63/2018).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе попуњава пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у 
радни однос у установама образовања и васпитања) 
и уз одштампани пријавни формулар треба да при-
ложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, или обавештење о положеном испиту 
за лиценцу за наставника или стручног сарадника 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању 
српског језика - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о завршеној средњој школи, 
вишој или високој стручној спреми на српском јези-
ку или оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио/а испит из српског језика по програму 
одређене високошколске установе као доказ о знању 
српског језика - за кандидата који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику, оригинал или 
оверену фотокопију потврде о радном искуству у 
установама на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања - најмање 
8 година рада, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или фотокопија уверење 
из суда опште надлежности да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), 
доказ да није правоснажно осуђиван/а за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности директора 
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- издаје надлежни привредни суд (не старије од 6 
месеци - оригинал или оверена фотокопија), ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
доказ о резултататима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања уколико 
је кандидат претходно обављао дужност директора 
школе (оригинал или оверена фотокопија), потврду/
уверење о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе - уколико га поседује (пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико нема положен 
испит за директора, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора - извештај просветног саветника уколико га 
кандидат поседује (пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико кандидат не поседује овај извештај), био-
графију са кратким кретањем у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Пријаве уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са свом пратећом документа-
цијом подносе се лично или поштом на адресу школе, 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Сва додатна обавештења могу се 
добити код секретара школе радним данима на теле-
фон 022/450-603 у времену од 8-13 часова.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и 
стицање звања сарадника Универзитета за научну/

ужу научну област: 

Музичка култура и уметност са 
методиком наставе музичке културе, 

сарадник у настави
за рад на мађарском наставном језику, 

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање сарад-
ника у настави на студијама првог степена студента 
мастер академских студија или специјалистичких ака-
демских студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8. Остали 
услови за избор сарадника Факултета предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању „Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017) и општима актима Универзи-
тета у Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарс-
ком наставном језику у Суботици. 

ОСТАЛО: Лице које је правноснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи не може стећи звање наставника, однос-
но сарадника. Пријаве Молба кандидата са прилозима 
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, потврда ВУ да је сту-
дент масатер студија, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење 
о неосуђиваности и прилоге према. Закону о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др закон и 73/2018) подносе се Учитељском 
Факултету на мађарском наставном језику у Суботици 
на адресу Штросмајерова 11. у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир.

ШАБАЦ

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
15359 Дубље, Драже Михаиловића 8

тел. 015/440-005

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат, поред одговарајућег образовања 
из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и става 3 Закона) 
треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 139 
став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, које (као 
документацију) доставља уз пријаву на конкурс и то: 
1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 (изузетно и став 3) Закона; 2) да има дозволу 
за рад, односно положен стручни испит за наставни-
ка или стручног сарад ника; 3) да има обуку и поло-
жен испит за директора школе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да у 
року од 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит); 4) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6) да није правоснаж-
ном судском пресудом осуђивано за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела насиље 
у породици, одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 

није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању (члан 
139 став 1 тачка 3) Закона; 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs / 
формулар за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања). 

ОСТАЛО: Уз одшампани пријавни формулар кандидат 
треба да приложи следеће доказе о испуњености усло-
ва: 1) доказ о стеченом одговарајућем образовању, у 
складу са одредбом чл. 140 став 1 и 2 Закона - оригинал 
или оверена фотокопија дипломе; 2) доказ о поседо-
вању дозволе за рад односно положен стручни испит за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника - ори-
гинал или оверена копија документа; 3. доказ о поседо-
вању обуке и положеног испита за директора (уколико 
га поседује) а изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност - оригинал  или ове-
рена копија документа; 4) доказ о радном стажу у уста-
нови од најмање 8 година на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
- оригинал или оверена копија; 5) доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - Лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену копију истог; 6) уверење да кан-
дидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци; 7) потврду или уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истарге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци; 8) доказ надлежног привред-
ног суда да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности директора (у било 
ком периоду рада) или вршиоца дужности директора 
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци; 9) уверење о држављанству Републике Србије 
- оригинал или оверену фотокопију уверења, не ста-
рије од 6 месеци; 10) извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија; 11) доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); 12) доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је претход-
но обављао дужност директора школе (оригинал или 
оверену копију докумената), сходно члану 123 став 14 
Закона; 13) преглед радне биографије и предлог про-
грама рада школе. Докази о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат који буде име-
нован за директора пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама директора. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацију „Послови”. Пријаве, уз одређену 
документацију се достављају на горенаведену адресу 
или лично у секретаријат школе. О резултатима конкур-
са кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директора школе 
од стране Министра просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
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ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, ради замене запослене 
на породиљском одсуству и одсуству 

ради неге детета

Наставник ликовне кулуре
са 30% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, ради замене запослене 
на породиљском одсуству и одсуству 

ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен. Пријем у радни однос се врши 
под условима прописаним чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017) и условима прописаним Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 
3/17). Кандидати морају имати: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије, да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици,одузимање мало-
летног лица,запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита,за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе,против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом,без обзира на 
изречену кривичну санкцију,и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; зна 
српски језик и језик на којем остварује.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министартсва про-
свете, науке и технолошког развоја, и уз одшампани 
примерак пријавног формулара достављају школи 
следећа документа: диплому о стеченом образовању 
(оверена фотокопија); доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); уверење од надлежног основног суда да 
се не води истрага - кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад- (српски језик). Доказ да 
кандидат има психичку,физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обаве-
зи да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-013

Асистент из уже научне односно 
стручне области Рачунарско 

инжењерство и информатика
на одређено време, од 3 године, са 
могућношћу продужетка за још 3 

године 

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за насавни 
рад. Услови за избор прописани су Закониом о високом 

образовању, Статутом школе, Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника школе и Правилником 
оорганизацији и систематизацији послова у Високој 
школи струковних студија у Ужицу. Пријаве на кон-
курс са биографијом, овереним фотокопијама дипло-
ме и прилозима којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса подносе се у року од 8 дана, од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на 
горенаведену адресу. Пријаве на конкурс достављају 
се на CD-у у MS Word-у у штампаниј форми.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-013

Сарадник у настави за уже научне, 
односно стручне области Економске 

науке и Менаџмент и бизнис
на одређено време од 1 године, за 

школску 2019/20 годину уз могућност 
продужења за још једну годину у току 

трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије 

завршавају 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Изу-
зетно, школа може да изабере у звању сарадника у 
настави на студијама првог степена и студента мастер 
струковних студија или специјалистичких струковних 
студија, који је студије првог степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8. Услови за избор про-
писани су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника школе и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Високој школи струковних 
студија Ужице у Ужицу. 

Сарадник у настави за ужу, 
односно стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика
на одређено време од 1 године, за 

школску 2019/20 годину уз могућност 
продужења за још једну годину у току 

трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије 

завршавају

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Изу-
зетно, школа може да изабере у звање сарадника у 
настави на студијама првог степена и студента мастер 
струковних студија или специјалистичких струковних 
студија, који јестудије првог степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8. Услов за избор про-
писани су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника Школе и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Високој школи струковних 
студија Ужице у Ужицу.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са биографијом, овере-
ним фотокопијама дипломе и прилозима којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса подносе 
се у року од 8 дана, од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу. 
Пријаве на конкурс достављају се на CD-у у MS Word-у 
у штампаниј форми.

ВАЉЕВО

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Наставник у звање вишег предавача 
за ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, 
кандидати морају да испуњавају следеће посебне 
услове: завршене академске студије трећег степе-
на - научни назив доктора наука из научне односно 
стручне области за коју се бира у звање, који је стечен 
на акредитованом факултету и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији или у иностран-
ству (диплома призната у складу са Законом о висо-
ком образовању) или стечено научно звање доктора 
наука (VIII степен)  из одговарајуће научне-стручне 
области по пропису који је уређивао високо образо-
вање пре 10.09.2005. године; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, позитивна 
оцена укупног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада; позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности школе; позитивна оцена 
доприноса у обезбеђивању стручног, односно  науч-
но-наставног подмлатка; објављено најмање четири 
научна, односно стручна рада у међународним, однос-
но домаћим научним, референтним часописима или 
зборницима са научних, односно стручних скупова, са 
рецензијама, из научне, односно стручне области за 
коју се бира; поседовање најмање шест референци 
из научне, односно стручне области за коју се бира, 
између следећих референци: научни/стручни радо-
ви објављени у међународним или домаћим научним 
часописима или зборницима са научних/стручних 
скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник, 
збирка задатака, монографија, из научне-стручне 
области за коју се бира; студије и пројекти; учество-
вање или вођење посебних стручних курсева, семи-
нара или радионица у земљи и иностранству; рецен-
зирање научних и стручних радова публикованих у 
међународним, односно домаћим научним, референт-
ним часописима или зборницима са научних, односно 
стручних скупова из научне, односно стручне области 
за коју се бира; најмање шест година радног искуства 
у настави са студентима у високом образовању или 
најмање десет година радног искуства на стручним 
пословима примерено научној-стручној области за 
коју се бира; поседовање склоности и способности за 
наставни рад према одредбама овог Правилника. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следеће доказе: радна биографија (CV); оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама из тачке 2 али-
неја 1 и 2 ове одлуке; извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (ове-
рена фотокопија); уверење да се против лица не води 
кривични поступак; уверење да лице није осуђивано 
за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе или примања мита; доказе о избо-
рима у наставно и научно звање, ако је кандидат био 
биран у наставно и научно звање; потврда установе 
или друге организације о радном искуству; сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од науч-
них, стручних и других надлежних организација, орга-
низатора научних и стручних скупова, организатора 
пројеката, научних и стручних часописа, високошкол-
ских установа за сваки податак наведен у пријави који 
се односи на истраживачки, стручни и професионални 
допринос; допринос наставној делатности; допринос 
стручној, академској и широј заједници и сарадњу са 
другим високошколским, односно научно-истраживач-
ким институцијама у земљи и иностранству; фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту; друге дока-
зе за које учесник конкурса сматра да су битни. Рок 
за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од 
дана објављивања у јавном гласилу, сагласно члану 47 
став 5 Статута школе. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Сања Спасојевић, тел. 014/224-735.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ВРАЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/400-645

Оглас објављен 29.05.2019. године у публика-
цији “Послови” бр. 831 поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ДУБРАВА”

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/738-183, 739-606

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 
822 од 27.03.2019. године поништава се за 
радно место наставник историје за 25% рад-
ног времена, за рад у издвојеним одељењима 
школе у Минићеву и Кални, на одређено вре-
ме, ради замене преко 60 дана запослног који 
је именован за в.д. директора друге установе на 
одређено време до његовог повратка.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник историје
за 25% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе у 

Минићеву и Кални, ради замене преко 
60 дана извршиоца који је именован 
за в.д. директора друге установе на 

одређено време, до повратка радника

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. да имају одговаруће високо образовање 
стечено, на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије ) и то, студијама другог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне или стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, удузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које, у 
складу са закононом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају апликациони 
формулар који се налази на сајту МПНТР и одштампан 
формулар достављају установи са документацијом у 
прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у 
овереној фотокопији; уверењем о неосуђиваности из 
надлежне полицијске управе, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверењем о држављанству, у ори-
гиналу или овереној фоткопији; изводом из МКР, у 
оригиналу или овереној фоткопији; очитаном личном 
картом. Кандидати који буду ушли у ужи избор  биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос 

у року од 8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене из тачке 4 и обавити разговор са њима (о 
термину разговора биће обавештени путем телефона 
и мејла који су доставили у апликационом формулару). 
У року од 8 дана од дана обављеног разговора коми-
сија ће донети решење о избору кандидата. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) иза-
брани кадидати достављају пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрње и поднета документација са 
пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан 
истека рока падне у недељу или државни празник, као 
последњи дан истека рока рачунаће се први наред-
ни радни дан. Пријаве се подносе лично, на адресу 
Основне школе „Дубрава”, Ивана Милутиновића бб, у 
времену од 7 до 15 часова или поштом, препоручено, 
где ће се, као дан пријема, рачунати дан и час пријема 
у пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

ЗРЕЊАНИН

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
 И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупунског 1

Наставник предметне наставе 
са одељенским старешинством, 

предмет Историја
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образовање; 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (кан-
дидат мора имати завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 
и 13/2018): (1) професор историје; (2) дипломирани 
историчар; (3) професор историје - географије; (4) 
мастер историчар. Лице под тачком четири мора имати 
претходно завршене основне академске студије исто-
рије. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад .

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs ; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, које према 
подацима из казнене евиденције издаје полицијска 
управа, уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса; оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотоко-
пије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене од стране јавног бележника-нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно ове-
реним фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс 
са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, улица Др 
Славка Жупанског број 1, 23000 Зрењанин, са назна-
ком “За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520

www.tfzr.uns.ac.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
790-791 од 15.08.2018. године, поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Зрењанин, Новосадска 2А
тел./факс: 023/561-413

е-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
834 од 19.06.2019. године (стр. 54) за радно место 
дипломирани економиста за финансијско-рачуно-
водствене послове, на одређено време, ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана, поништава 
се у целости.

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



В аљаоница бакра Севојно обележи-
ла је 69 година пословања. Компа-
нија која иза себе има дугу тра-
дицију, почела је са радом 1950. 

године. Њен развој истовремено је зна-
чио и развој и изградњу града Ужица, као 
и целе западне Србије. Кроз дугу исто-
рију, Ваљаоница је запослила и обучила 
запослене који су обележили целу грану 
индустрије обојене металургије.

Приватизација фабрике извршена је 
2004. године, а већински власник постаје 
конзорцијум East Point Holdings Ltd. На-
кон приватизације реализован је обиман 
инвестициони циклус, што је унапреди-
ло производно-технолошке могућности 
фабрике, а квалитет производа подигло 
на виши ниво.

Ваљаоница бакра Севојно је европски 
лидер у преради бакра и производњи ши-
роког асортимана производа од бакра и 
легура бакра, пре свега месинга. Највећи 
део производа се пласира на инострано 
тржиште, а производи налазе примену 
у машиноградњи, електроиндустрији, 
бродоградњи, петрохемији, енергетици, 
аутомобилској и процесној индустрији, 
грађевинарству и архитектури.

Милија Божовић, генерални дирек-
тор Ваљонице бакра Севојно, рекао је на 
свечаности поводом годишњице рада, да 
је прошле године фабрика остварила опе-
ративни профит већи од осам милиона 
евра, да је имала обимна инвестициона 
улагања и најавио додатна улагања од 
око 12 милиона евра у модернизацију 
опреме.

„Тиме ћемо у потпуности заокружи-
ти пословну политику и преоријентисати 
се на производни програм који је најпро-
фитабилнији, након чега ће фабрика по-
нудити производе највиших стандарда 
квалитета и захтева тржишта“, навео је 
Божовић.

Уз слоган да компанија не нуди посао, 
него каријеру, посебна пажња посвећује 
се кадровској политици.

„Посредством Националне службе за 
запошљавање и кроз програме које фи-
нансира локална самоуправа, ове године 
запослићемо двадесетак нових радника. 
Стално је отворен конкурс за инжењере 
металургије, али нажалост, нема их на 
тржишту рада. Потребан нам је и мајс-
торски кадар, али ће и то бити веома про-
блематично, јер таквих радника такође 
нема на тржишту, а без њих нема ни про-
изводње. Ипак, надам се да ће се млади 
чешће одлучивати за занимања која не-
достају привреди, па и нашој фабрици“, 
поручио је Божовић.

Филијала Ужице НСЗ има дугого-
дишњу и врло успешну сарадњу са Ваљао-
ницом бакра Севојно, при чему компанија 
у континуитету користи услуге посредо-
вања за све позиције из своје делатности. 
Врло радо учествују на сајмовима запо-
шљавања и присуствују састанцима које 
организује НСЗ у циљу унапређења поли-
тике запошљавања. Њихов изузетно про-
фесионалан приступ долази до изражаја 
и када је у питању размена информација, 
достављање извештаја о реализацији 
пријава потреба за радницима и органи-
зација групних разговора са кандидатима 
у просторијама Националне службе.

Данас се послодавац суочава са сме-
ном генерација и природним одливом 
запослених, нарочито у сектору про-
изводње. Посебна пажња посвећује се 
запошљавању младих кадрова машин-
ске, металске, електро, саобраћајне и 
грађевинске струке, којима Ваљаоница 
бакра нуди прилику да након што стекну 
знања и вештине остану у радном односу 
у компанији.

Само кроз програме који младим не-
запосленим лицима омогућавају стицање 
практичних знања у струци, а које посло-
давац користи у континуитету од 2008. 
године до данас, компанија је ангажовала 
163 лица, а преко 90% њих остало је у рад-
ном односу. И у текућој години Ваљаони-
ца бакра је закључила уговоре за програм 
стручне праксе са 6 младих људи, а у току 
је и селекција лица по одлуци о реализа-
цији Локалног акционог плана запошља-
вања, где је послодавац конкурисао и одо-
брено му је ангажовање још 20 лица.

Компанија је добар сарадник Нацио-
налне службе и у погледу реализације 
анкетног истраживања које НСЗ спро-
води у циљу праћења и прогнозирања 
потреба послодаваца на тржишту рада у 
Републици Србији. Представници компа-
није врло су темељни у давању потреб-
них података, уз висок степен професио-
налности, сарадљивости и ефикасности.

Свечаности која је одржана поводом 
годишњице компаније, уз бројне госте 
присуствовала је и директорка Филијале 
Ужице НСЗ Зорица Милошевић са сарад-
ницима.

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДОГ,
СТРУЧНОГ КАДРА

Биљана Терзић

Наставак успешне сарадње НСЗ и Ваљаонице бакра Севојно
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Незапосленим Новосађанкама, добитницама подстицајних 
средстава за покретање сопственог посла по јавном позиву 
Града Новог Сада за доделу субвенција за самозапошљавање 
жена, свечано су уручени уговори.

Са жељом да охрабри и подржи развој предузетничког духа 
код жена, Град Нови Сад је и ове године наставио традицију 
финансијске помоћи незапосленим суграђанкама. Уручена су 
33 уговора укупне вредности 10 милиона динара женама које 
улазе у предузетничке воде. Уговоре су им уручили Милош Ву-
чевић, градоначелник Новог Сада и Милорад Радојевић, члан 
Градског већа за привреду.

„Срећан сам што живим у граду у ком су жене успешне и 
имају снагу и вољу да узму ствари у своје руке. Настављамо да 
улажемо заједничка средстства у конкретне и корисне ствари“, 
рекао је Вучевић будућим предузетницама и нагласио да му је 
драго што је ове године пристигло више пријава, које се односе 
на разноврсне делатности, од адвокатуре, стоматолошких орди-
нација и архитектонских бироа, до фризерских салона, кројач-
ких радњи, посластичарница и производње ракије.

Градоначелник Вучевић се захвалио и Филијали Нови Сад 
Националне службе за запошљавање и в.д. директорки Филија-
ле Татјани Видовић на пруженој стручној и техничкој подршци 

у реализацији овог програма и изразио наду 
да ће се будуће предузетнице убудуће обраћа-
ти служби за запошљавање и Граду Новом 
Саду из угла послодавца и користити друге 
подстицаје попут субвенција за отварање но-
вих радних места.

У име жена које су оствариле право на овај 
вид подршке присутнима се обратила Јелена 
Зарић која је средства добила за покретање 
производње постељине и пиџама од природ-
них материјала. „Овде је много талентованих 
жена и ја се захваљујем у име свих нас што је 
Град препознао потенцијал у нашим идејама“, 
нагласила је Јелена.

Субвенције износе од 200.000 до 400.000 
динара у зависности од новорегистроване 
делатности и висине оправданих трошкова и 
улагања исказаних у бизнис плану, уз обавезу 
да се регистрована делатност обавља најмање 
годину дана.

У скупштинској сали Градске општине Пантелеј додељенe 
су одлуке корисницима програма самозапошљавања, 
којима су одобрене субвенције по основу споразума о су-
финансирању, потписаног између Националне службе за 

запошљавање - Филијале Ниш и Градске општине Пантелеј. За 
ове намене је издвојено 2 милиона динара заједничких средста-
ва и укупно додељено 9 уговора о субвенцији за овај веома попу-
ларан програм активне политике запошљавања.

Одлуке су будућим предузетницима уручили председник 
Општине Пантелеј Братимир Васиљевић, директор Филијале 
Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора Наташа Станковић.

„Сарадња Филијале Ниш и Општине Пантелеј даје добре ре-
зултате, што најбоље илуструју подаци. Тренутно се на евиден-
цији у општини Пантелеј налазе 4.492 незапослена лица, што 
је за 11,6% мање у односу на исти период прошле године, а чак 
за 35% мање у односу на исти период пре 5 година“, истакао 
је овом приликом директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.

Општина Пантелеј је на основу Локалног акционог плана 
запошљавања за Програм самозапошљавања издвојила 1,1 
милион динара, док је Филијала Ниш учествовала са 900.000 
динара. Све више људи се интересује за покретање сопственог 
посла и стиче се утисак да су последњих година предузетнич-
ки дух и предузетничка иницијатива у Нишу у узлету.

„Ми важнијег задатка од смањења незапослености у нашој 
општини немамо. Из године у годину издвајамо све више сред-
става из буџета за програме запошљавања које реализујемо у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање“, рекао је 
Братимир Васиљевић. 

„Бавићу се производњом зимнице. Мислим да поседујем 
адекватно знање и уз финансијску подршку Националне служ-
бе за запошљавање и општине мислим да имам све предуслове 
да будем успешна“, истакла је не кријући ентузијазам Зорица 
Дојчиновић, једна од будућих предузетница.

„Честитам вам на храбрости. Није лако кренути путем пре-
дузетништва и ја се надам да ће ваше фирме након овог скром-
ног почетка полако расти и једног дана прерасти у средња, а 
потом и у велика предузећа, која ће запошљавати нове људе“, 
рекла је на крају заменица директора Филијале Ниш НСЗ На-
таша Станковић, пожелевши срећу и успех новим предузетни-
цима.

ПОДСТИЦАЈИ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

УЗ СУБВЕНЦИЈУ У СВЕТ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Подршка Града Новог Сада

Програми активне политике запошљавања 

Ђурђина Мачак

Владан Крстић
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Дејан Папић, власник издавачке куће „Лагуна“, као кандидат из Србије био је међу 
57 финалиста за добијање овог признања

Додељена средства за подршку развоју предузетништва у Београду

Бред Кивел (Brad Keywell), председник и ЦЕО компаније 
Technologies Inc., проглашен је Ernst&Young (ЕY) Светским пре-
дузетником за 2019. годину, на свечаној церемонији одржаној у 
Монте Карлу. Ове године у трци за најпрестижније признање у 
предузетништву нашло се 57 националних победника и носи-
лаца признања ЕY Предузетник године из 47 земаља.

На такмичењу које је деветнаести пут организовала међуна-
родна ревизорско-консултантска компанија ЕY, Србија је седми 
пут имала свог представника. Нашу земљу представљао је Дејан 
Папић, оснивач и власник компаније „Лагуна“, која успешно 
послује већ 20 година.

„Част ми је пре свега била да будем међу најбољим свет-
ским предузетницима, а чињеница да сам имао прилику да 
представљам Србију као неко ко долази из области културе и 

ко жели да промовише културу читања, за мене је јако значај-
на. Сматрам да је култура читања темељ развоја сваког друшт-
ва“, изјавио је Папић. 

Према речима Ивана Ракића, руководећег партнера ком-
паније ЕY за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину, Папић 
је био једини од 57 националних победника који долази из об-
ласти културе, а уз то један од свега 10 предузетника које је 
лондонски „Тајмс магазин“ интервјуисао. „ЕY Србија наставља 
са промовисањем програма „ЕY Предузетник године“ у нашој 
земљи, а ми дефинитивно видимо будућност наших предузет-
ника у овом програму. Дејан Папић је показао колико наши 
предузетници могу да понуде, да се истакну међу најбољима, 
а уз то је достојно представио како своју компанију, тако и пре-
дузетнички дух Србије“, каже Ракић. 

Бред Кивел, ЕY Светски предузетник за 2019. годину, након 
што је основао шест успешних компанија, 2014. године основао 
је Uptake Technologies Inc. Компанија анализира податке сен-
зора на индустријским машинама и опреми како би унапред 
алармирала своје клијенте уколико одређена опрема није на 
оптималном нивоу функционисања. Софтвер који су развили 
компанијама може да уштеди милионе долара тако што им 
омогућава да боље прате рад својих машина. „Предузетништво 
се не односи само на разбијање калупа, већ и на прављење 
истог како бисмо пронашли интуитивни и директнији пут до 
циља. Револуција у прикупљању података и предиктивни 
увид у прекид глобалне индустрије тек почиње. Циљ ми је да 
створим дугорочно одржива решења за неке од горућих еко-
номских и социјалних изазова на свету. Веома сам поносан што 
сам препознат на овај начин“, рекао је Кивел после добијања 
признања.

У просторијама Градске управе Београда потписани су 
уговори о додели бесповратних финансијских средстава 
у максималном износу од милион динара за куповину 
једног или више основних средстава, односно машина и 

опреме. Уговори су потписани са представницима првих 16, од 
укупно 21 привредног субјеката, а ради побољшања квалите-
та постојећег или увођења новог производа и услуге, уз оба-
везу запошљавања једног незапосленог лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање на период од минимум 
једне године. Уговоре је потписао секретар за привреду Града 
Милинко Величковић, који је подсетио да, на основу Локалног 
акционог плана запошљавања, Град Београд годинама уназад 
помаже развој малих предузећа и предузетничких радњи.

„Ово је један од видова помоћи малим предузећима са циљем 
да се побољша њихов бизнис и запосле нови људи. Потписивањем 
уговора добијамо и 21 радно место, а подсетићу да смо 2013. го-
дине имали 137.000 незапослених, док у првом кварталу 2019. 
године имамо 71.000 незапослених. Град Београд и Секретаријат 
за привреду су у 2019. години за помоћ привреди и пољопривре-
ди издвојили око 300 милиона динара док је за исте сврхе 2013. 
издвојено тек 20 милиона. Данас имамо око 137.000 привредних 
субјеката и очигледно је да се Град Београд труди да подстицаји-
ма помогне малим предузећима“, рекао је Величковић и подсетио 
да Град Београд објављује више конкурса чији је циљ да се наста-
ви са унапређењем бизниса у главном граду.

„Ту су конкурси за иновативне делатности, подршку развоју 
предузетништва, куповину машина и опреме запошљавањем јед-

ног лица на минимални период од годину дана и други. Надам се 
да ће ваши послови, како производни тако и они услужне делат-
ности, у наредном периоду бити унапређени и да ће вам добијена 
средства бити од користи. Такође се надам и желим вам да поред 
једног запосленог, што је био услов конкурса, развијете посао тако 
да ће вам бити потребно још новозапослених“, истакао је секретар 
за привреду.

С.Д., Извор: саопштење ЕY Србија

Извор: београд.рс

ПОМОЋ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

БРЕД КИВЕЛ СВЕТСКИ ПРЕДУЗЕТНИК БРОЈ 1
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Предузетничка прича

ОЗБИЉАН БИЗНИС СА КНЕДЛАМА
Брачни пар Недељковић из Београда прави је пример како се може постићи 

успех у сопственом бизнису када се роди права идеја, испита тржиште, 
искористи стечено искуство у претходним пословима и приступи му се са пуном 

посвећеношћу. После две и по године од отварања прве продавнице кнедли, 
Недељковићи су отворили још два локала

Б рачни пар Лана и Никола Недељко-
вић већ више од пет година живе 
живот са кендлама. Пре две и по 
године су овај старински колач по-

нудили купцима, а најмање још толико 
времена пре тога су осмишљавали бизнис 
са кнедлама.

„Иницијална идеја за продавницу 
кнедли настала је у кућним условима, на 
месту где су се кнедле по обичају и спре-
мале. Назовимо то њиховим природним 
окружењем”, каже Никола Недељковић, 
на почетку разговора за „Послове“. „Идеја 
је била толико симпатична да сваки пут 
када бих помислио на њу заголицала би 
ми машту и покренула ме на размиш-
љање о корацима које би било добро 
направити. Како сам у тренутку када се 
родила идеја био запослен у интернацио-
налној компанији Ред Бул, трудио сам да 
време након посла, као и викенде, иско-
ристим за развој и осмишљавање целог 
концепта. Подршку сам имао у Лани, која 
је била задужена за рецепте, док сам ја 
био задужен за истраживања, осмиш-
љавање бренда, маркетинг стратегије и 
планирање буџета неопходног за покре-
тање посла. Како се ниједна добра идеја 
не развија преко ноћи, тако је и Ферди-
нанд кнедлама требало скоро пуне три 
године од иницијалне идеје до отварања 
прве продавнице“, прича Никола.

Недељковићи нису ушли у овај посао 
напречац, што потврђује и податак да су 
урадили озбиљно испитивање тржишта. 
„Један од првих корака који смо преду-
зели било је испитивање тржишта. У по-
четку истраживање је било усмерено ка 
томе где се све могу купити кнедле и у 
ком облику. Такође, једна од предности 
интернета и друштвених мрежа је што 
се могу добити значајне информације о 
производу као и навикама потрошача, 
а такође постоји и могућност креирања 
онлајн упитника. Како сам стекао мно-
го искуства у компанији када је овај део 
посла у питању, креирао сам упитник 
који је нашу идеју о продавници кнедли 
потврдио и охрабрио нас на даље кораке, 
а такође је допринео и креирању бренда 
и визуелног идентитета“, објашњава Не-
дељковић.

На питање да ли су уложили соп-
ствена средства или су добили помоћ од 
неког фонда или организације, наш саго-
ворник је врло искрено одговорио да је у 

посао са кнедлама у старту мало ко веро-
вао, па није било могуће ни добити било 
каква средства.

„Чак су и добављачи, од којих смо 
набављали опрему и сировине, били ве-
ома сумњичави, па смо на почетку све 
морали да плаћамо авансно. Дакле, је-
дина могућност је била покретање посла 
сопственим средствима прикупљеним 
кроз уштеђевину, као и позајмице од 
најближих. Када се покреће сопствени 
посао, треба имати у виду да није довољ-
но планирати само колико средстава је 
довољно за почетак посла, већ колико ће 
вам средстава бити потребно за одржа-
вање бизниса, док не стане на своје ноге 

и почне да функционише сам за себе. 
Из тог разлога сам одлучио да останем 
у компанији, где су ми финансијски ус-
лови дозвољавали да докапитализујем 
приватни посао, па сам паралелно радио 
два посла, док је Лана напустила банку и 
посветила се само Фердинанд кнедлама“. 

Фирму „Лана Недељковић ПР Фер-
динанд кнедле“ брачни пар Недељковић 
основао је средином 2016, а крајем исте 
године отворили су прву продавницу 
у Улици Гаврила Принципа. Мада су се 
сусрели са сумњама и када је у питању 
одабрана локација, данас се може само 
констатовати да је њиховом бизнису било 
суђено да успе. У јесен 2017. отворили су 

     
ВЕСЛАЧ И РЕГИОНАЛНИ МЕНАЏЕР

     Никола Недељковић је рођен у Београду пре 38 година. Још у детињству је маштао о 
приватном бизнису, што га је касније усмерило и ка студијама на Економском факултету, 
на коме је дипломирао. Са 13 година почео је да тренира веслање, где је остварио зна-
чајне спортске резултате, како на клупском тако и на репрезентативном нивоу (седам 
пута првак Југославије, на првенствима Балкана освојио једну златну, једну сребрну и 
једну бронзану медаљу, финалиста на светском првенству). Са 23 године запошљава 
се у „Ред Булу“ на позицији асистента за спорт и комуникације и постаје најмлађи члан 
„Ред Буловог“ маркетинг тима у Србији, Црној Гори и Македонији. Године 2005. прелази 
у Загреб на регионалну менаџерску позицију Head of Sport department, где води посао 
у осам земаља. У Београд се враћа 2009. године на позицију Brand and Communication 
Manager, а компанијску каријеру је завршио 2018. године, након 14 година. Са супругом 
Ланом има двоје деце. 
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другу продавницу у Улици цара Лазара, 
а трећу крајем лета 2018. у Булевару Зо-
рана Ђинђића на Новом Београду.

У прелепом ентеријеру, без дуван-
ског дима, гости могу да уживају у 
кнедлама. Могу да седну и поједу кнедле 
по жељи, да их понесу, па и наруче те-
лефоном на кућну адресу. У понуди су 
кнедле са шљивама, малинама, нутелом, 
маком, рафаело кнедле, као и слане, са 
сиром, броколијем, печуркама... Никола 
Недељковић прецизира да основни асор-
тиман чини преко 20 различитих слат-
ких и 10 сланих врста кнедли развијених 
у њиховој радионици.

„Поред кнедли у понуди имамо још и 
јединствене топле чоколаде на штапићу 
које припремамо од најфиније белгијске 
чоколаде. Концепт смо заокружили са до-

маћим соковима које производимо у са-
радњи са газдинством из Косјерића које 
има своје плантаже воћа. Иначе, за наше 
производе бирамо само најквалитетније 
састојке који нам долазе од различитих 
добављача. Неки од њих су мали локал-
ни произвођачи воћа и поврћа, брашна, 
док други састојци долазе од великих 
интернационалних компанија, попут Ну-
теле“, наводи Никола.

О одабраном имену за кнедле (и фир-
му) нисмо га питали, јер нам је одмах 
било јасно да је „Фердинанд“ асоцијација 
на аустријског цара Фердинанда Првог, 
који је у историји остао упамћен као неко 
ко је обожавао кнедле. Уз то, име је звуч-
но, па се може само потврдити да Не-
дељковићи нису оманули ни код избора 
назива за свој производ. 

Да „Фердинанд кнедле“ израстају у 
озбиљну компанију, сведочи и податак 
да тренутно имају тим од преко 50 људи. 
„Са отварањем нових објеката у будућ-
ности, као и увођењем нових производа 
у наш портфолио, планирамо и проши-
рење тима“, оптимиста је Недељковић. 
„Посебно смо поносни што у тиму има-
мо две чланице на породиљском, као и 
три чланице које су на трудничком, што 
такође говори о стабилности компаније, 
коректном и професионалном односу 
према запосленима, где се они могу ост-
варити и на другим пољима, да постану 
родитељи а да остану и даље део нашег 
тима, односно да нам се после краће пау-
зе поново врате“, каже Никола. 

За крај разговора, затражили смо да 
нам каже да ли има савет младим љу-
дима који желе да започну самостални 
бизнис.

„Није лако помоћи са једним, па чак 
ни са пар савета, али генерално све по-
лази од добре идеје, квалитетне разра-
де, посвећености и стрпљења. Такође, 
сматрам да је веома битан став: хоћу да 
будем најбољи, јер то људе покреће на 
квалитетан рад и квалитетан производ. 
Свакако бих младим људима предложио 
да прво стекну искуство у послу, ако је 
могуће у некој од бројних квалитетних 
компанија које послују у нашој земљи. 
Тако је било и раније када су млади по-
чињали као шегрти, тако је и данас, када 
почињу каријеру као приправници, асис-
тенти или помоћни радници“, закључује 
Недељковић. Славица Даниловић

„У нашем окружењу 
у посао са кнедлама у 

старту је мало ко веровао, 
па није било могуће ни 

добити било каква 
подстицајна средства. 

Чак су и добављачи били 
сумњичави, па смо им на 
почетку све морали да 
плаћамо авансно“, каже 

Никола Недељковић

     

     

БЕЗ ЖУРБЕ ПОСТАВИЛИ ДОБРЕ ТЕМЕЉЕ 
   Као и сви који покрећу сопствени бизнис и власници „Фердинанд кнедли“ су на почетку 
наилази на потешкоће. „Оне су саставни део како живота тако и посла, а када почињете 
нешто што вам није струка, може се рећи да их има напретек. Ипак, како смо и супруг и 
ја радили и имали сигурне послове, нисмо нигде журили. Док је он испитивао тржиште и 
бринуо о буџету и маркетингу, ја сам направила добре темеље и упознала се са многим 
стварима битним у послу са храном. Поред тога, важно је имати тим који може да разу-
ме ваша размишљања и да вас испрати на свим нивоима“, каже Лана Недељковић, која 
међу кнедлама као своје фаворите издваја оне које бисмо могли назвати и несваки-
дашњим: рафаело кнедле са кокосом и шумским воћем, кнедле са малином и слатким 
сиром, Џо Серидан кнедлу са укусом ирске кафе, па јесење кнедле са кестеном, пијане 
кнедле са марципаном, сувом шљивом и ракијом и многе друге. У понуди имају и кнедлу 
без глутена. Део понуде су и домаћи џемови од самониклог воћа - трњина, дрењина и 
шипурка, који се ручно беру на надморским висинама преко 600 метара.

ВАЖНА ЈЕ ИДЕЈА
   „Када смо сређивали и опремали наш 
први локал у Улици Гаврила Принципа, 
комшије су долазиле и гледале нас у 
чуду што на тој локацији улажемо но-
вац. Слушали смо коментаре у стилу: 
‘Децо, па овде нема много људи, овде 
су само пензионери, ово је крај у коме 
неће имати ко да купи ваш производ’. 
Међутим, ми смо веровали у наше про-
изводе и цео концепт. Дакле, све је ст-
вар идеје, креативности и квалитета, а 
људи ће то препознати чиме год да се 
бавите и где год да се налазите“, тврди 
Лана Недељковић.
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Председник Градске општине Звез-
дара Милош Игњатовић и директор 
београдске филијале НСЗ Добросав Ма-
рић потписали су Споразум о техничкој 
подршци НСЗ у спровођењу Програма 
јавних радова које ће Звездара реализо-
вати у овој години из сопствених сред-
става.

Према речима председника Игња-
товића, ово је трећа година да Општина 
Звездара помаже незапосленим суг-
рађанима у проналажењу посла. 

„Циљ нам је да помогнемо осетљи-
вим категоријама становништва, онима 
који тешко проналазе посао, како би на 
тај начин дали допринос смањењу не-
запослености на нашој општини“, рекао 
је Игњатовић и истакао да је Звездара 
једна од водећих градских општина по 
издвајању средстава намењених за по-
моћ у запошљавању.

За реализацију локалног акционог 
плана запошљавања у овој години, Општи-
на Звездара је определила више од 4 ми-
лиона динара. Поред јавних радова за 20 
незапослених, општина ће организовати и 
Сајам запошљавања, Сајам образовања и 
професионалне орјентације, као и тематске 
трибине и округле столове у циљу промо-
ције запошљавања теже запошљивих кате-
горија становништва.

Директор београдске Филијале НСЗ 
Добросав Марић је нагласио да Фи-
лијала, поред финансијске подршке ло-
калним самоуправама, ове године по 
први пут пружа својим партнерима и 
само техничку подршку у спровођењу 
локалних планова запошљавања. Како 

је рекао, ради се о подршци Звездари 
у реализацији јавних радова, за шта је 
општина определила 3 милиона динара, 
као и о подршци Општини Младеновац, 
такође у организацији истог програма, 
вредног 1,65 милиона, на којем ће бити 
ангажовано 11 незапослених.    

„Филијала Београд је у овој години спо-
разуме потписала и са Општином Лазаре-
вац, са којом ће партнерски уложити 1,8 
милиона динара у Програм самозапошља-
вања. Са Општином Младеновац улажемо 
укупно 1,2 милиона динара у Програме 
јавних радова, Обуке на захтев послодавца 
и Програм стицања практичних знања. Са 
Општином Врачар смо издвојили такође 

1,8 милиона за субвенције послодавци-
ма који запошљавају лица из категорије 
теже запошљивих на новоотвореним рад-
ним местима, док смо са Секретаријатом 
за привреду Града Београда обезбедили 
нешто више од 27 милиона динара за само-
запошљавање, ново запошљавање и струч-
ну праксу“, навео је Марић.

Он је истакао да је у овој години Фи-
лијала Београд НСЗ, кроз реализацију 
активних мера запошљавања, помогла 
отварање 372 нове предузетничке радње, 
запошљавање 205 лица на новоотвореним 
радним местима и радно ангажовање чак 
146 особа са инвалидитетом кроз програм 
јавних радова.

У Филијали НСЗ Пријепоље додељени су уговори незапосле-
нима којима је одобрена субвенција за самозапошљавање 
по редовном јавном позиву за 2019. годину. Уговоре је уру-
чила  директорка Филијале Ана Пејовић. 

Пожелевши им много успеха у раду, директорка Филијале 
Пријепоље изразила је задовољство што је Национална служба за 
запошљавање кроз финансијску подршку помогла да 72 незапос-
лена лица започну сопствени бизнис. Она је новим предузетни-
цима пожелела да се у будућности обраћају НСЗ за финансирање 
субвенционисаног новог запошљавања у својим фирмама.

Корисници субвенција истакли су професионалан однос за-
послених у Филијали Пријепоље, који су им пружили помоћ у ре-
ализацији предузетничких идеја. 

Доделом средстава почетницима у бизнису пружена је шанса 
да реализују идеје у различитим делатностима, попут пружања 
агенцијских услуга, грађевинарства, сектору услуга и ИТ сектору, 
текстилној индустрији, као и производњи и преради хране.

Немања Новаковић

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ТЕХНИЧКОЈ ПОДРШЦИ
 ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА

Реализација локалних акционих планова у Београду

Субвенције за самозапошљавање
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О сми међународни бизнис самит – БИСТ 2019 одржан је у хотелу „Фонтана” у Врњачкој Бањи, у организацији етно цен-
тра “Гегула” и окупио је бројне домаће и регионалне привредне субјекте, научне раднике, економске стручњаке, чланове 
привредних комора Србије и Босне и Херцеговине, представнике Националне службе за запошљавање, домаће званичнике 
и иностране дипломате.

Циљ самита био је да се кроз четири програмске целине на јединствен начин представи бизнис сектор, традиционалне, нау-
чне, културне и историјске људске вредности, али и нове идеје и могућности за пословање. Председница организационог одбора 
Марија Јовичић је истакла да је циљ ове манифестације да се покаже како наука, традиција и бизнис могу заједно, да се допуњују 
и на квалитетан начин умрежавају. 

Овакве манифестације су од великог значаја за туристичка места каква је и Врњачка Бања. Председник те општине Бобан 
Ђуровић и заменик градоначелника Града Краљева Вукман Ракочевић , који је и покровитељ манифестације, сложили су се да је 
изузетно важно на једном месту окупити и повезати привреднике, туристичке раднике и академике. 

Другог дана самита одржан је панел на тему “Држа-
ва и мали бизнис” у којем је учествовала и директорка 
Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић и говорила о ак-
тивним мерама запошљавања, као и на које све начине 
Национална служба за запошљавање поможе развој при-
ватног предузетништва.

„Ми нудимо веома атрактивне финансијске и нефи-
нансијске мере које су намењене почетницима у малом 
бизнису, али и послодавцима који се развијају на до-
маћем тржишту. Поред субвенција за самозапошљавање, 
субвенција послодавцима за отварање нових радних мес-
та, програма стручне праксе и приправника и програма 
обука, НСЗ незапосленима пружа и информативно саве-
тодавне и едукативне услуге  као и  услуге менторинга у 
првој години пословања“, истакла је Снежана.

Она је додала да је мали бизнис у Србији снажан 
ресурс нових запошљавања и да Национална служба 
помаже  привредницима у проналажењу и одабиру ква-
литетних радника и представља важан ослонац развоју 
компанија.

ПОСАО ДОБИЛО 256 КАНДИДАТА
Брига о природним ресурсима и даља улагања у друштво 

и даље су главни циљеви компаније „Кока Кола ХБЦ Србија“ - 
саопштено је на представљању резултата компаније у области 
одрживости у 2018. години. Један од података који је том при-
ликом изнет, јесте да је у оквиру платформе „Кока-Кола мла-
дима“ више од 3.000 младих добило нова знања и искуства, а 
256 се након програма успешно запослило. Компанија својим 
запосленима нуди подстицајно радно окружење, те индекс 
привржености запослених износи чак 92 одсто. 

Како се наводи у 6. локалном извештају о одрживом посло-
вању „Кока-Коле“, ова компанија је у прошлој години уложила 
41 милион динара у програме подршке заједници, док су за-
послени волонтирали више од 850 сати. Компанија има зна-
чајне резултате у очувању средине, умањила је употребу воде 
током протекле деценије за чак 53 одсто, док је укупна пот-
рошња енергије по литру произведеног пића у истом периоду 
смањена за 52 одсто. У плану је смањење укупног броја кало-
рија у напицима за 25 одсто на 100 мл производа.

Светослав Атанасов, генерални директор компаније „Кока-Кола ХБЦ Србија“, навео је три нова циља која морају да остваре од 
2025. године. Сва амбалажа мора бити рециклабилна, трећина ПЕТ амбалаже мора да садржи рециклирани материјал, а 75 одсто 
амбалаже у којој пакује производе компанија мора да прикупи сама. „Већ пола века настојимо да унапређујемо квалитет живота 
у Србији и са великим поносом крећемо ка остваривању нових циљева. Наша улога је велика и одговорна и зато смо уверени да 
ћемо направити значајне помаке као компанија, што ће допринети још ефикаснијем управљању отпадом и смањењу утицају на 
окружење“, рекао је Атанасов.

Извештај о одрживом пословању припремљен је према међународно признатом ГРИ стандарду и испуњава високе захтеве 
Глобалног договора Уједињених нација који се односе на Извештај о напретку. „Кока-Кола ХБЦ група“ је према Дау Џонс индексу 
одрживости за 2018. рангирана међу три најбоља произвођача пића и на глобалном и на европском нивоу.  С.Д.

Владимир Раковић

ПОВЕЗИВАЊЕ НАУКЕ И БИЗНИСА

У оквиру платформе „Кока-Кола младима“

Филијала Краљево на међународном бизнис самиту – БИСТ 2019



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


