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НА КРИЛИМА КАДРОВА
ИЛИ НОВЦА

ТЕМА БРОЈА – Стране компаније ће преузети раднике из 
других домаћих компанија, јер ће захваљујући субвенцијама 
моћи да понуде боље плате. Субвенцијама се не може решити 

главни проблем ИТ сектора, а то је мањак од 15.000 стручњака
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Ђ. Сучевић

„Поносни смо што у сваком тренутку имамо између 150 и 180 трудница“, каже Ана Пешић, 
заменица директора компаније

Инвестиција немачке компаније у Прокупљу и Малошишту нема само економске ефекте

Нелегално тржиште главни проблем привреде Србије

Због црног тржишта не градимо болнице, школе, немамо добре путеве

ВРАТИЛЕ СЕ РОДЕ

ГОДИШЊЕ НЕСТАНЕ 300 МИЛИОНА ЕВРА 

Немачка компанија „Леони“, која у Прокупљу и Малошишту производи каблове за ауто-индустрију, проширује своје 
производне капацитете на обе локације за додатних 15.000 квадрата.

„У овом тренутку у Прокупљу имамо око две хиљаде запослених радника, а реализацијом овог пројекта, до 
половине наредне године имаћемо три хиљаде радника“, каже Клеменс Сакс, директор компаније „Леони“ у Србији.

Као највећи послодавац у општини Прокупље, ова фирма има и све значајнију улогу у друштвеном животу и пресудан 
утицај на смањење стопе назапослености и заустављање економске миграције.

 „Просечна старост наших радника је око 33 године. Тај податак говори да има пуно младих, и момака и девојака. 
Пуно љубави се родило у Леонију, пуно бракова склопило. Веома смо поносни што у сваком тренутку имамо између 150 и 180 
трудница“, каже Ана Пешић, заменица директора компаније „Леони“ у Прокупљу.

„Проценат смањења незапослености у општини Прокупље за годину дана је око 2,5 посто. Наравно да највећи утицај на 
то има фабрика Леони, у којој је у овом периоду посао пронашло више стотина радника“, каже Љиљана Стојановић, пи-ар 
НСЗ у Прокупљу.

„Сива економија је једна од највећих препрека са којом 
се суочава наша привреда“, рекао је у уводном излагању ми-
нистар привреде Горан Кнежевић на конференцији „Сива 
економија - изазови и решења“, у организацији магазина 
„Њузвик“.

„Код нас је ниво сиве економије за пет одсто већи од 
просека земаља ЕУ и око 15 одсто већи у односу на земље 
централне Европе. Због тога не градимо нове школе, болни-
це, мостове... Кроз сиву економију Србија годишње изгуби 
око 300 милиона евра. Борба против тог проблема је главни 
стратешки приоритет Владе Србије у наредне две године“, до-
дао је Кнежевић. 

Национални програм за сузбијање сиве економије фоку-
сира се на ефикасније санкционисање свих који се тиме баве. 
Добре резултате даје појачан инспекцијски надзор, па је 
према подацима из АПР-а у протеклих годину дана повећан 
број новорегистрованих предузетника за око 23 одсто, уз ис-
товремено смањење броја одјављених предузећа и радњи за 
око 15 одсто. Такође, смањен је и број радника запослених на 
црно за око 5 одсто. 

Министарка државне управе и локалне самоуправе 
Ана Брнабић је истакла да око 30 одсто бруто друштве-
ног производа чини сива економија и да пореска управа и 
царина, поред осталих државних институција, имају веома 
важну улогу у сузбијању овог проблема. Такође, указала је 
на важност развијања свести о пореском моралу - да грађани 
и привреда поштују законе и плаћају порезе. Први постулат 
друштвено одговорног пословања, према њеним речима, јес-
те плаћање пореза, издавање фискалних рачуна и пријављи-
вање радника. 

„Они који се баве сивом економијом једу живот и будућ-
ност грађана Србије“, нагласио је министар рада Алексан-
дар Вулин и додао да је појачан рад инспекцијских служби 
у оквиру Министарства рада допринео смањењу броја рад-
ника који су запослени на црно, па је у првих девет месеци 
ове године инспекција рада затекла 13.102 непријављена 
лица на раду код разних послодаваца, од чега је накнадно 
пријављено 10.975. Такође, као резултат борбе против сиве 
економије, доприноси ПИО фонду већи су од планираних за 

5,6 милијарди динара, што је значајно смањило удео дота-
ција државе за исплату пензија.

У панел дискусијама које су уследиле, говорило се о томе 
колики је заправо обим сиве економије у укупном БДП-у, за 
који поједини аналитичари сматрају да је озбиљно потцењен. 
Ако је тако, онда су неки економски параметри на којима се 
базира економска политика земље прецењени и остаје доста 
простора за редефинисање циљева.

Од стране представника Владе најављена је нова про-
мотивна мера - лутрија за грађане Србије, којом се подстиче 
узимање фискалних рачуна на свим местима. Грађани који 
сакупе најмање пет фискалних рачуна са различитих места 
могу да учествују и, уз мало среће, дођу до вредних награда. 
Да не буде све тако сиво!

У првих девет месеци инспекција рада затекла 
13.102 непријављена лица на раду, од чега је

накнадно пријављено 10.975



ТЕМА БРОЈА   Како помоћи ИТ сектор као стратешку привредну грану Србије

НА КРИЛИМА КАДРОВА ИЛИ НОВЦА

ИТ сектор проглашен је за стра-
тешку привредну грану Ср-
бије, у којој се очекује да се 
извоз софтвера упетостручи у 

наредном периоду. Проблем је, међу-
тим, недостатак кадрова. Држава је 
припремила програм подстицајних 
мера за ИТ сектор, који ће петоструко 
увећати број програмера који се шко-
лују на високошколским установама. 
Министарство за трговину, туризам и 
телекомуникације спремило је Нацрт 
стратегије развоја индустрије инфор-
мационих технологија, који би ускоро 
требало да се нађе пред посланицима. 

„На основу истраживања Светског 
економског форума, Србија је у врху 
земаља из којих управо ИТ стручњаци, 
затим професори електротехнике и ма-
шинства, као и стручњаци из области 
медицине - напуштају земљу. Са кадро-
вима имамо проблем - немамо их до-
вољно. Морамо учинити све да оне које 
имамо задржимо у земљи“, објашњава 
Татјана Матић, државни секретар 
Министарства трговине, туризма и те-
лекомуникација.

Недавна препорука Савета за еко-
номски развој да се доделе подстицајна 
средства за улагања шест компанија, 
међу којима је и компанија Ендава д.о.о., 
изазвала је негативне коментаре код 
већине домаћих ИТ компанија. Оштре 
реакције изазвало је што ће подстицај 
од 4,4 милиона евра бити додељен и 
предузећу из система британске Енда-
ва групе која послује у Београду, а но-
вац би уложили у опрему, простор и за-
пошљавање 324 радника на неодређено 
време. 

„Ендава ће сада преузети радни-
ке из других компанија, јер ће зах-
ваљујући субвенцијама моћи да понуди 
боље плате. На тај начин никако се не 
решава главни проблем ИТ сектора, а то 
је мањак од 15.000 стручњака“, сматра 
Стефан Салом из компаније „Инфос-
туд“.

Основна примедба домаћих компју-
тераша је да се фаворизује једна софтвер-
ска компанија науштрб целог сектора. 

„Они не могу запослити те људе 
са тржишта, јер их на тржишту рада 
нема, само их могу запослити од дру-
гих људи. Штета би могла да настане 
зато што друге фирме, због тога што не-
мају субвенцију, не могу да понуде тако 
добре услове својим запосленима“, каже 
Вукашин Стојков из „Стартита“.

Надлежни су више пута докази-
вали да стране фирме нису биле по-
влашћене приликом одобравања под-
стицаја. Више је домаћих инвеститора 

који су добили државне субвенције, али 
су веће износе ипак добили странци, јер 
су запошљавали више радника и били 
способни да дају високе банкарске га-
ранције да ће обећано испунити.

Тако је у „Години предузетништва” 
домаћем ИТ сектору на располагању 
било 550 милиона динара. Толико је др-
жава издвојила да подржи иновативне 
пројекте у информационо-комуника-
ционој области. Судећи по подацима 
добијеним од Министарства привреде, 
домаћи компјутераши нису били заин-
тересовани за ову врсту помоћи, иако је 
да би се конкурисало за добијање изу-
зетно повољних кредита требало испу-

нити неке формалне услове, на пример 
да је предузеће пријављено Агенцији за 
привредне регистре, што је доказ да не 
послује у сивој зони. 

Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација за подстицање ИТ 
предузетништва кроз старт-ап, односно 
кредите за почетнике и иновативне кре-
дите, у 2016. обезбедило је 50 милиона 
динара. 

На позив Министарства телекому-
никација овог пролећа пријавиле су се 
само три фирме из ИТК сектора, а одо-
брен је само један кредит у износу од 
1,6 милиона динара. Добила га је почет-
ничка фирма из Свилајнца за куповину 
опреме. Иначе, свако предузеће или 
предузетник, ако је испуњавао услове, 
могао је да добије од 300.000 до три ми-
лиона динара.

Поред тога, Министарство привре-
де је за подршку почетничких фирми 
издвојило 150 милиона, а Фонд за раз-
вој 350 милиона динара. Држава је обез-
бедила и 130 милиона за подстицање 
развоја ИТК услуга, унапређење инку-
батора и креирање ланаца добављача. 
Пријавило се пет такозваних кластера и 
њима је одобрено укупно 9,72 милиона 
динара. Један од пет одобрених проје-
ката је нишки ИТ кластер „ИТ шанса за 
све”, који је бесплатно пружио петоме-
сечну обуку за 14 кандидата из разли-
читих области ИТ-а, од 308 пријавље-
них. Њима је пружена могућност да се 
запосле или да сами покрену свој посао. 

Стране компаније ће преузети раднике из других домаћих компанија, јер ће
захваљујући субвенцијама моћи да понуде боље плате. Субвенцијама се не може

решити главни проблем ИТ сектора, а то је мањак од 15.000 стручњака

Весна Пауновић

Домаћем ИТ сектору на располагању је било 550 милиона
динара, али домаћи компјутераши нису били заинтересовани 

за ову врсту помоћи

     У ИТ 62 евра по глави становника

   У ИТ сектор у Србији се улаже 60 
евра по глави становника, док је ев-
ропски просек десет пута већи.
   „Србија улаже 62 евра по глави ста-
новника, што је у рангу са Бугарском и 
Румунијом, које су чланице Европске 
уније. Наравно, не треба да се поре-
димо са њима, треба да гледамо неки 
просек. Хрватска издваја 200 евра 
- ми морамо издвајати више. Држа-
ва ће то учинити кроз ову стратегију 
и мере које подразумевају пре свега 
финансијску подршку у ИТ предузет-
ништву и старт-ап пројектима кроз 
бесповратна средства“, каже Татјана 
Матић. 
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Београдска академија предузет-
ништва трајала је од 25. до 27. 
октобра у Скупштини града Бе-
ограда. Студенти Београдског 

универзитета имали су прилику да 
чују искуства успешних предузетника, 
представнике државних институција, 
науче како се пише бизнис план и ин-
формишу о програмима пракси и запо-
шљавања.

Други дан семинара отворио је 
Синиша Кнежевић, заменик дирек-
тора београдске филијале НСЗ.

„У Београду је незапосленост први 
пут после много година испод 100.000. 
У овој години београдска филијала НСЗ 
је кроз разне програме запошљавања и 
посредовања успела да запосли 61.497 
лица“, нагласио је Кнежевић и додао да 
се данас, логично, највише траже сту-
денти информационих технологија, где 
готово да нема чекања за посао. Што се 
тиче друштвених наука, веома су тра-
жени ревизори и рачуновође у области 
економије. Кнежевић је студентима 
представио и неке од активних мера 

политике запошљавања, у првом реду 
програм самозапошљавања, који обез-
беђује средства за покретање сопстве-
ног бизниса, затим клубове за тражење 
посла, као и програме пракси.

Миливоје Јовановић, менаџер 
програма „Покрени се за посао“ НВО 
„Енека“, говорио је о највећем приват-
ном пројекту предузетништва у земљи.

„У почетку смо највише били ок-
ренути сектору услуга, али данас пр-
венствено подржавамо сектор произ-
водње, јер сектор услуга живи од онога 
што се производи“, рекао је Јовановић и 
нагласио да је овај програм ушао у 10 
најбољих пројеката за предузетништво 
у ЕУ.

„Најчешће питање је: Шта ја то 
треба да радим? Мој одговор је да све 
може бити уносно и профитабилно, ако 
си добар у томе. Битно је да волиш то 
што радиш, јер када покрећеш неки по-
сао, у прве две, три године, све је више 
неки ентузијазам, него зарада. Поред 
љубави и знања, морате да имате и тр-

жиште, јер без њега све пропада“, завр-
шава Јовановић.

Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић отворио је Сајам образовања 
и наставних средстава „Звонце“, под слоганом „Об-
разована Србија - успешна Србија“ и том приликом 

рекао да је акценат овогодишњег сајма на дуалном образо-
вању.

„Није то обична пракса коју смо некада имали, већ је то 
прилика да се кроз образовање стекну одређене категорије 
радних навика, способности и компетенција“, рекао је Шар-
чевић.

Већ традиционално Национална служба за запошља-
вање (НСЗ) има свој штанд на Сајму образовања „Звонце“, који 
се већ девети пут одржава у оквиру Београдског сајма књига. 
Посетиоци су били у прилици да се упознају са свим видо-
вима финансијске и нефинансијске подршке НСЗ, као што су 
програми додатног образовања, програм стручне праксе и 
стицања посебних знања и вештина, програм Функционално 
основно образовање одраслих, али и различите обуке које се 
организују како за потребе тржишта рада тако и према кон-
кретним потребама послодаваца. 

У оквиру Сајма одржана је конференција „Примени и 
промени“, чија је тема била социјално предузетнишво и одр-
живи развој. Санида Кларић представила је „Био идеју“, 
чија је социјална франшиза намењена женама које припа-
дају групи теже упошљивих категорија. 

Своје услуге представио је и Градски центар за социјал-
но предузетништво Београда. Како је Ранко Капларски 
објаснио, циљне групе корисника Центра су особе са великим 
потешкоћама у запошљавању, маргинализоване и социјално 
угрожене категорије становништва на територији Београда, 
као и социјална предузећа и предузетници. 

Капларски је најавио и нови пројекат доделе бесповрат-
них средстава за запошљавање самохраних мајки и позвао 
све заинтересоване да дођу на Трг Николе Пашића 8 или 
позову број тел. 011/3342-337 и распитају се о овом пројекту 
помоћи.

У име Одељења за програме запошљавања и предузет-
ништво НСЗ, Весна Живковић Костић, организатор про-
грама запошљавања, представила је обуку „Пут до успешног 
предузетника у сарадњи са НСЗ“, која је намењена свим неза-
посленима који су заинтересовани за покретање сопственог 
посла. 

„Обука вас не обавезује да постанете предузетник, али 
ће вам сигурно пружити све неопходне информације које ће 
вам помоћи у одлуци да ли је предузетништво пут којим тре-
ба да идете или не“, нагласила је Весна Живковић Костић.

КАКО ПОБЕДИТИ „ДЕЧЈЕ БОЛЕСТИ“ ПРИ ЗАПОСЛЕЊУ?
Све може бити уносно и профитабилно ако си добар у томе

Београдска академија предузетништва

Сајам образовања и наставних средстава 

ОБРАЗОВАНА СРБИЈА - УСПЕШНА СРБИЈА

Весна Пауновић 

Лука Матовић

     Примери добре праксе
   Студенткиња новинарства из Ниша 
прави мале торбе на преклапање, а 
продају оглашавала преко друштве-
них мрежа. Цена торби не прелази 
600-700 динара, а као додатни начин 
промоције увела је продају торби по-
знатим личностима у Србији, које „та-
гују“ на мрежама њено име и тако јој 
доносе нове купце.
   Два друга из Војводине су уновчи-
ла свој хоби играња витешких игара. 
Успели су да прикупе минимална 
средства и крену са израдом старих 
оклопа, мачева, штитова, итд. Они су 
прави пример како се хоби претвара 
у уносан посао, будући да су проши-
рили тржиште ван Србије и сада своје 
производе продају средњовековним 
музејима широм Европе.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 30/10, 88/10 
и 38/15), члана 126 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-
00-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања бр. 0401-101-6/2016 од 30.05.2016. године, 
закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале 
Нови Сад и Општине Врбас и Локалног акционог плана запошљавања 
Општине Врбас за 2016. годину, усвојен Одлуком бр. 06.3-154/2016-
II/02 од 22.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

У сарадњи са 

ОПШТИНОМ ВРБАС

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина 
за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 
месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим 
образовањем који нису стицали практична знања и вештине у струци 
или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који 
су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у 
програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на 
ниво образовања.  

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба 
за запошљавање (Филијала Нови Сад) у сарадњи са Општином 
Врбас: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у 
укупном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може оствари-
ти:
- послодавац са територије општине Врбас који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој струк-
тури 100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања 
и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм 
код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке 
филијале и не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реа-
лизацији програма може остварити и послодавац који припада јавном 
сектору, без обзира на област којом се бави, 
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограни-
чења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне 
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

- да је актом о организацији и систематизацији послова код послода-
вца као услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза 
радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у 
складу са општим актом послодавца  или описом послова, уколико у 
складу са законом нема обавезу доношења правилника о организацији 
и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Нацио-
налној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом 
да исте редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана 
непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на оба-
везно социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе, Филијала Нови Сад - Служба Врбас и који задовољава опште 
и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима 
Националне службе и:
* најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање посебних практичних знања и вештина, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособља-
вања за самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање 
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три 
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца 
- подносиоца захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавр-
шавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним 
фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није друга-
чије одређено, испуњава следеће услове: 
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапос-
лени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 
24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку 
која је дефинисана актом о организацији и систематизацији послова 
код послодавца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усаврша-
вање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и 
заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 
запослених има право да у програм стручне праксе укључи два неза-
послена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у 
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити 
већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавр-
шавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе - 
Филијале Нови Сад;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном 
организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлеж-
ног органа о образовању организационих делова; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и 
доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за 
послодавца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и 
доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјал-
но осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послода-
вца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно 
ангажовање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о прија-
ви на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ 
уверење),

Јавни позив
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• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Нови Сад - Служба 
Врбас, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 

добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или пре-
узети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 
Провера поднетих захтева
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас проверава усклађеност поднетог захтева и приложене докумен-
тације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА  
Бр. Критеријуми Бодови 

1. Кадровски 
капацитети  

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци 
радног искуства на тим пословима  

20 

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци 
радног искуства на тим пословима 

15 

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци 
радног искуства на тим пословима 

10 

2. 
Дужина 

обављања 
делатности 

Пословање 1 година и више 20 
 

Пословање до 1 године 10 

3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне 

службе по 
програму 

стручне праксе 

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе  20 

50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15 

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 12 
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10 

Послодавац раније није користио финансијска средства или 
уговорна обавеза послодавца још траје 20  

4. 
Делатност 
послодавца 
(претежна) 

Производна 20 
Услужна 15 
Остало 10 

5. 
Програм 
стручног 

усавршавања 

У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који 
испуњава услове за стручно усавршавање (детаљно су разрађени 
сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима на 
месечном нивоу) и дефинисаним стручним компетенцијама, 
знањима и вештинама 

20 

Оптимално задовољава - достављен програм са наведеним 
стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће бити 
стечене током програма стручног усавршавања, видљиве везе 
између елемената програма 

15 

Минимално задовољава - области учења, послови и задаци на 
месечном нивоу су више информативног карактера, без детаљног 
разрађивања и јасно видљивих веза између елемената програма 

10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 
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услова Национална служба - Филијала Нови Сад и Општина Врбас 
задржавају право да изврше службени обилазак послодавца.

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

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе 
по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе 
спроведен у организацији Националне службе - Филијале Нови Сад и 
Општине Врбас по јавним позивима од 2012. до 2015. године. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наве-
дених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио 
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Програм 
стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим 
„Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина 
обављања делатности“. 

Динамика одлучивања 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 
30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма 
стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор 
Филијале Нови Сад, у сарадњи са Општином Врбас, по овлашћењу 
директора Националне службе, а по прибављеном мишљењу Локал-
ног савета за запошљавање Општине Врбас.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 
и више незапослених доноси директор Националне службе уз прет-
ходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за 
додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне 
службе.
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је 
опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључи-
вање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана 
од дана доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послода-
вцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Национал-
ној служби - Филијали Нови Сад достави потписан уговор о стручном 
усавршавању са незапосленим. Национална служба - Филијала Нови 
Сад ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажо-
ваним лицем на стручној пракси и Општином Врбас закључити уговоре 
којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спро-
вођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења 
одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске 
године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад 
извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са 
уговором;
- достави Националној служби - Филијали Нови Сад извештај о 
обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, 
вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби - Филијали Нови Сад и Општини Врбас 
контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Нови Сад и Општину Врбас 
о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 
8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са дру-
гим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време 
дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Нови Сад, на 
бројеве телефона: 021/488-55-57, 021/488-55-55, 021/488-55-44, 
021/488-55-93 и Служби Врбас: 021/70-67-66, преко Позивног центра 
Националне службе: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту 
Општине Врбас - www.vrbas.net.

Јавни позив је отворен од 27. октобра 2016. године до утрош-
ка расположивих средстава, а најкасније до 30. новембра 
2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 30/10, 88/10 
и 38/15), члана 126 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-
00-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања бр. 0401-101-6/2016 од 30.05.2016. године, 
закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале 
Нови Сад и Општине Врбас и Локалног акционог плана запошљавања 
Општине Врбас за 2016. годину, усвојен Одлуком бр. 06.3-154/2016-
II/02 од 22.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

У сарадњи са

ОПШТИНОМ ВРБАС

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ 
ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање неза-
посленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање 
стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без 
заснивања радног односа. Национална служба - Филијала Нови Сад 
у сарадњи са Општином Врбас кроз програм стручне праксе финан-
сира, најдуже 12 месеци, 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 стручног испита. Незапослени који се струч-
но оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног 
испита у програм се укључује за преостали период потребан за сти-
цање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба 
за запошљавање - Филијала Нови Сад (даље: Филијала Нови 
Сад), у сарадњи са Општином Врбас:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у 
укупном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом. 

Јавни позив

www.nsz.gov.rs



   |  Број 698 | 02.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити: 
- послодавац са територије општине Врбас који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој 
структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образо-
вања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у 
програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на 
нивоу сваке филијале и не сме прећи 30% укупног броја лица 
укључених у програм стручне праксе), 
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у 
реализацији програма може остварити и послодавац који припа-
да јавном сектору, без обзира на област којом се бави, 
г) удружења која имају статус правног лица без временског огра-
ничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за 
привредне регистре; 
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по осно-
ву пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним посло-
вима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања 
стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана 
непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате 
НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према 
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, 
под условом да исте редовно измирује;

- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, 
у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на 
обавезно социјално осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији  Национал-
не службе за запошљавање, Филијале Нови Сад - Служба Врбас, задо-
вољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са 
важећим актима Националне службе и:
* најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног испита, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособља-
вања за самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање 
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре 
подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних 
сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапос-
лени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспо-
собљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организа-
цији и систематизацији послова код послодавца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспо-
собљавање   лица, односно да радни простор, техничка средства и 
опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно 

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА  
Бр. Критеријуми Бодови 

1. Кадровски 
капацитети  

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци 
радног искуства на тим пословима  

25 

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци 
радног искуства на тим пословима 

20 

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног 
искуства  
или  
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 
на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци 
радног искуства на тим пословима 

10 

2. 
Дужина 

обављања 
делатности 

Пословање 1 година и више 25 
Пословање до 1 године 10 

3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне 

службе по 
програму стручне 

праксе 

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе  25 

50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20 
30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10 

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5 

Послодавац раније није користио финансијска средства или 
уговорна обавеза послодавца још траје 25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
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оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о 
безбедности и заштити на раду. 
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 
запослених има право да у програм стручне праксе укључи два неза-
послена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у 
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити 
већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне 
службе - Филијала Нови Сад;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколи-
ко подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност 
обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у 
издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или 
одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за 
послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и 
доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за 
послодавца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и 
доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно 
социјално осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима про-
писана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послода-
вца или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљава-
ти, као и услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, 
и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о 
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, Филијали Нови Сад - Служби Врбас, 
према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити 
у Национaлној служби, Филијали Нови Сад - Служби Врбас или преузе-
ти са сајта: www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас проверава усклађеност поднетог захтева и приложене докумен-
тације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општи-
ном Врбас задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

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

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе 
по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе 
спроведен у организацији Националне службе - Филијале Нови Сад и 
Општине Врбас по јавним позивима од 2012. до 2015. године. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наве-
дених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио 
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски 
капацитети“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 
30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма 
стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси дирек-
тор Филијале Нови Сад, по овлашћењу директора Националне служ-
бе или други запослени којег овласти директор Националне службе, у 
сарадњи са Општином Врбас и по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање Општине Врбас.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 
и више незапослених доноси директор Националне службе уз прет-
ходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за 
додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне 
службе.   

Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Врбас задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је 
опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закљу-
чивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 
45 дана од дана доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са 
послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у 
обавези да Националној служби - Филијали Нови Сад достави потпи-
сан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална 
служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас ће на осно-
ву достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем 
на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна 
права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне прак-
се мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма 
стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне оба-
везе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са зако-
ном; 
- доставља Националној служби - Филијали Нови Сад извештаје о при-
сутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби - Филијали Нови Сад извештај о 
обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан 
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за пола-
гање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном 
стручном испиту;
- омогући Националној служби - Филијали Нови Сад и Општини Врбас 
контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Нови Сад и Општину Врбас 
о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 
8 дана од дана настанка промене.

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

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Нови Сад, на 
бројеве телефона: 021/488-55-57, 021/488-55-55, 021/488-55-44, 
021/488-55-93, у Служби Врбас: 021/70-67-66, преко Позивног центра 
Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. и на 
сајту Општине Врбас: www.vrbas.net.

Јавни позив је отворен од 27. октобра 2016. године до утрош-
ка расположивих средстава, а најкасније до 30. новембра 
2016. године.

Јавни позив
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
32/13), чл. 60, 61, 64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Локалног акционог плана 
запошљавања општине Зубин Поток и Споразума о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма и мера активне поли-
тике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2016 годину, број 1108-
101-6/2016 од 27.04.2016. године и захтева Општине Зубин Поток, број 
02-105-520 од 26.10.2016. године за продужење рока трајања Јавног 
позива

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

Објављеног 02.09.2016. године

У делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, мења се став 2, тако да 
гласи:

Јавни позив је отворен од 02.09.2016. године, даном објављи-
вања на сајту Националне службе за запошљавање, до 
утрошка расположивих средстава опредељених за овај про-
грам, а најкасније до 30.11.2016. године.

Остали делови Јавног позива од 02.09.2016. године остају 
непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
32/13), чл. 60, 61, 64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) Локалног акционог плана 
запошљавања општине Зубин Поток и Споразума о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма и мера активне поли-
тике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2016. годину, број 1108-
101-6/2016 од 27.04.2016. године и захтева Општине Зубин Поток, број 
02-105-520 од 26.10.2016. године за продужење рока трајања Јавног 
позива

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК

Објављују 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2016. ГОДИНИ

Објављеног 02.09.2016. године

У делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, став 2, тако да гласи:

Јавни позив је отворен од 02.09.2016. године, даном објављи-
вања на сајту Националне службе за запошљавање, до 
утрошка расположивих средстава опредељених за овај про-
грам, а најкасније до 30.11.2016. године.

Остали делови Јавног позива од 02.09.2016. године остају 
непромењени.

Јавни позив

www.nsz.gov.rs Посао се не чека, посао се тражи
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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

509
Администрација и управа             12
Трговина и услуге                           20
Медицина                                            22
Грађевинарство и индустрија          29
Саобраћај и везе                                  29
Култура и информисање                                 30
Наука и образовање                      31
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     Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на 
основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 
22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за подршку правним пословима, 
звање млађи саветник

Група за опште правне послове, Одсек за 
усклађивање рада унутрашњих јединица и 

сарадњу са другим органима и организацијама у 
Сектору за развојне послове и послове планирања

1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне нау-
ке на основним академским 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 специја-
листичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем 
управном поступку - усмено; стручна знања из области државне упра-
ве - усмено, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, 
вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место инспектор социјалне заштите, 
звање саветник

Одељење за инспекцијски надзор, Сектор за бригу 
о породици и социјалну заштиту

1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање 
рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из 
области социјалне заштите и Закона о инспекцијском надзору - усме-
но, познавање Закона о општем управном поступку - усмено, позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина 
комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одсек инспекције рада Сомбор, Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука 
или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, 
безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку 
- усмено, вештина комуникације и процена мотивације за рад - усме-
но.

Место рада: Сомбор, Трг цара Уроша 1

4. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Ужице, Инспекторат за 

рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука 
или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, 
безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку 
- усмено, вештина комуникације и процена мотивације за рад - усме-
но.

Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52

5. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Ниш, Инспекторат за 

рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука 
или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, 
безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку 
- усмено, вештина комуникације и процена мотивације за рад - усме-
но.

Место рада: Ниш, Страхињића Бана 3

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Рог-
лић, тел: 011/3616-262, Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
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VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се 
странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
да, 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 конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена 
у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног 
бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 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 неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наве-
дене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефи-
каснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кан-
дидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље 
да поступа.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређе-
но време. 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 усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку оба-
виће се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 21. новембра 
2016. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на 
адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, под-
носе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су при-
ложили тражена документа. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25. став 3. тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о Држав-
ној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 
и 36/10), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 15 став 2, чланa 17 
став 3 и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна 
ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
 
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна ревизорска 
институција, Београд, Макензијева 41

II За именовање државних ревизора

1. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију буџета локалних власти, са 

местом рада у Новом Саду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место државни ревизор 
(под редним бројем 1): познавање Закона о Државној ревизорској 
институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; 
Закона о локалној самоуправи; Међународних стандарда ревизије; 
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање једног свет-
ског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију организација обавезног 

социјалног осигурања, са местом рада у 
Крагујевцу

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место државни ревизор 
(под редним бројем 2): познавање Закона о Државној ревизорској 
институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; 
прописа из области обавезног социјалног осигурања; Међународних 
стандарда ревизије; Закона о општем управном поступку - усмено; 
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усме-
но.

3. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију сврсисходности пословања, са 

местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место државни ревизор 
(под редним бројем 3): познавање Закона о Државној ревизор-
ској институцији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; Међународних стандарда ревизије; Закона о општем управ-
ном поступку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вешти-
на комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту државни ревизор (под ред-
ним бројем 1, 2 и 3): високо образовање из области економских 
или правних наука, на основним академским студијама у обиму од нај-
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мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година 
радног искуства у струци од чега три године искуства на послови-
ма који су повезани са надлежностима Институције; положен испит 
за државног ревизора; познавање једног светског језика; познавање 
рада на рачунару. 
III За попуњавање извршилачких радних места

4. Радно место млађи саветник у ревизији, 
звање млађи саветник

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова 
Републике Србије, са местом рада у Београду

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
4): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; прописа 
из области буџетског система Републике Србије - усмено; познавање 
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место саветник у ревизији, звање 
саветник

Сектор за ревизију буџета локалних власти, са 
местом рада у Београду

1 извршилац

6. Радно место млађи саветник у ревизији, 
звање млађи саветник

Сектор за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Београду - 1 извршилац, са 

местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
5 и 6): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; про-
писа из области буџетског система Републике Србије; Закона о локал-
ној самоуправи - усмено; познавање једног светског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вешти-
на комуникације - усмено.

7. Радно место самостални саветник у ревизији, 
звање самостални саветник

Сектор за ревизију организација обавезног 
социјалног осигурања, са местом рада у 

Крагујевцу
1 извршилац

8. Радно место млађи саветник у ревизији, 
звање млађи саветник

Сектор за ревизију организација обавезног 
социјалног осигурања, са местом рада у Београду

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
7 и 8): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; про-
писа из области буџетског система Републике Србије; прописа из 
области обавезног социјалног осигурања - усмено; познавање једног 
светског језика-усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

9. Радно место самостални саветник у ревизији, 
звање самостални саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао 

или има учешће у капиталу или у управљању 
корисник јавних средстава

са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац, са 
местом рада у Крагујевцу 1 - извршилац

10. Радно место саветник у ревизији, звање 
саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао 

или има учешће у капиталу или у управљању 
корисник јавних средстава, са местом рада у Нишу

1 извршилац

11. Радно место млађи саветник у ревизији, 
звање млађи саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао 

или има учешће у капиталу или у управљању 
корисник јавних средстава, са местом рада у Нишу

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
9, 10 и 11): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; 
Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о реви-
зији; Закона о јавним предузећима - усмено; познавање једног свет-
ског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место самостални саветник у 
ревизији, звање самостални саветник

Сектор за ревизију сврсисходности пословања, са 
местом рада у Београду

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
12): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; прописа 
из области буџетског система Републике Србије - усмено; познавање 
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

13. Радно место администратора базе података 
и програмско-техничког система, звање виши 

саветник
Служба за информационе технологије, Сектор 
подршке ревизији, са местом рада у Београду

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
13): познавање Закона о Државној ревизорској институцији - усмено; 
познавање компјутерских алата и техника за пројектовање информа-
ционих система у области финансија - практичним радом на рачунару, 
знање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

14. Радно место - оператер, звање референт
Служба за информационе технологије, Сектор 
подршке ревизији, са местом рада у Београду

1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку за радно место (под редним бројем 
14): познавање Закона о Државној ревизорској институцији - усмено; 
познавање МS оперативних система и/или управљању рачунарским 
мрежама - практичним радом на рачунару; познавање енглеског јези-
ка - усмено; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту самосталног саветника у 
ревизији са звањем самостални саветник у свим секторима 
за ревизију (под редним бројем: 7, 9 и 12): високо образовање 
из области економских или правних наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
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тету; најмање пет година радног искуства у струци, од чега две годи-
не искуства на пословима који су повезани са надлежностима Инсти-
туције; положен државни стручни испит; познавање једног светског 
језика; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту саветника у ревизији са 
звањем саветник у свим секторима за ревизију (под редним 
бројем: 5 и 10): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; Најмање три године 
радног искуства у струци од чега једна година искуства на пословима 
који су повезани са надлежностима Институције; положен државни 
стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на 
рачунару.

Услови за рад на радном месту млађег саветника у ревизији 
са звањем млађи саветник у свим секторима за ревизију (под 
редним бројем 4, 6, 8 и 11): високо образовање из области економ-
ских или правних наука, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит; познавање једног свет-
ског језика; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту администратора базе пода-
така и програмско-техничког система, звање виши саветник 
(под редним бројем 13): високо образовање из области матема-
тичких наука или рачунарских наука или електротехничког и рачунар-
ског инжењерства или машинског инжењерства или организационих 
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног 
искуства у струци на пословима развоја и имплементације инфор-
мационих технологија; познавање компјутерских алата и техника за 
пројектовање информационих система у области финансија; положен 
државни стручни испит; знање енглеског језика.

Услови за рад на радном месту оператер (под редним бројем 
14): средња школа; најмање две године радног искуства на информа-
тичким пословима; искуство у примени МS оперативних система и/или 
управљању рачунарским мрежама; положен државни стручни испит; 
познавање енглеског језика.

15. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова 
Републике Србије, са местом рада у Београду

1 извршилац

16. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију буџета локалних власти, са 
местом рада у Београду

1 извршилац

17. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију организација обавезног 
социјалног осигурања

са местом рада у Београду - 1 извршилац, са 
местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом 

рада у Новом Саду - 1 извршилац

18. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију Народне банке Србије, 
јавних агенција и других корисника јавних 

средстава, са местом рада у Београду
1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за 
радно место (под редним бројем: 15, 16, 17 и 18): познавање 
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару-практич-
ним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на свим радним местима млађи саветник у 
ревизији, у својству приправника (под редним бројем 15, 16, 
17 и 18): високо образовање из области економских или правних 
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; познавање једног светског 
језика; познавање рада на рачунару.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институ-
ција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Весна Конта и Љиљана Чегар, тел. 011/304-22-31. 

Општи услови за рад у државним органима: Као државни служ-
беник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређе-
не законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. 

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 
Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за 
одлучивање: Чланом 103 став 3 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59 став 
2 овог закона).
Сагласно наведеном Државна ревизорска институција ће 
прибавити доказе о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција: уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, а 
за кандидате који конкуришу за радна места државни ревизор, при-
бавиће и доказ о положеном испиту за државног ревизора, изузев 
уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити 
сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у 
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију са 
наводима о досадашњем радном искуству; изјаву у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; 
оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој струч-
ној спреми и оригинал или оверену фотокопију исправа којима се 
доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и друга 
акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство).
Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција или ће то кан-
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дидат учинити сам, могуће је преузети на веб-презентацији Државне 
ревизорске институције: www.dri.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз напред наведене доказе, како би орган 
могао даље да поступа.

Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно, а докази које 
прилажу морају бити у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду или од стране јавног бележника.
Кандидати који конкуришу за радно место на које се врши пријем при-
правника не достављају исправе којима се доказује тражено радно 
искуство. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс прилаже 
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радно место за које је предвиђено 
познавање једног светског језика дужни су да у пријави наведу који 
светски језик познају ради организовања усмене провере. 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које 
су приложени потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
радним местима која се попуњавају, изборни поступак ради провере 
стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду, 
Макензијева 41, од 16. новембра 2016. године, а о термину и месту 
учесници конкурса биће обавештени путем контаката које наведу у 
својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање, односно познавање рада 
на рачунару, само за кандидате који успешно заврше ову проверу 
вршиће се провера познавања једног светског језика, уколико је ова 
провера предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову про-
веру, биће спроведена провера других стручних оспособљености, 
знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.

Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задата-
ка који обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање 
електронске поште у стандардним програмима - пакет МS Office 2010, 
интернет (internet explorer).

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, a за радно 
место млађи саветник у ревизији у својству приправника радни однос 
се заснива на одређено време и траје једну годину. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу на радно 
место за које се врши пријем приправника. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Уверење о положеном правосуд-
ном испиту замењује уверење о положеном стручном испиту. Кан-
дидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне 
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно 
место наведено више места рада, за свако место рада се подноси поје-
диначна пријава. У пријави је пожељно назначити редни број радног 
места по конкурсу.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени докази које доставља кандидат биће 
одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне ревизор-
ске институције, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

БЕОГРА Д 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Београд, Поп Лукина 7-9

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима - пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-9155/2016 од 30. септембра 2016. годи-
не , вршилац дужности директора Управе за јавни дуг оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финан-
сија - Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима одржавања 
базе података, звање млађи саветник

Група за управљачки информациони систем, 
интерну контролу и извештавање, Одељење 

за управљачки информациони систем, 
интерну контролу, извештавање, финансијске, 

материјалне и опште послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради годишњих, месечних и недељ-
них планова сервисирања обавеза по основу јавног дуга; учествује 
у прикупљању документације по основу трансакција у вези са заду-
живањем; прати извршавање обавеза по зајмовима за које је гаран-
товала држава; прати извршавање уговора о задуживању из сред-
става јавног дуга; учествује у пословима у вези са информационим 
системом за управљање јавним дугом; учествује у ажурирању базе 
података портфолиа јавног дуга; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске 
науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање Закона о јавном дугу и 
делокруга рада органа - усмено; знање из области финансијске мате-
матике - писмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање енглеског језика - писмено; вештине анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационих способ-
ности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуни-
кације - усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.

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

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светла-
на Пјешчић Радисављевић (011/2927-544).

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; 
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, 
општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наве-
дене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефи-
каснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на веб-страници Министарства финансија - Управе 
за јавни дуг, у делу Конкурси, http://www.javnidug.gov.rs/Konkursi-cir.
html. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који 
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина, обавиће се почев од 24. новембра 
2016. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Буле-
вар Михаила Пупина 2 и Управе за јавни дуг - Министарство финан-
сија, Поп Лукина 7-9, о чему ће учесници конкурса благовремено бити 
обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим 
пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код 
јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и 
неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - 
Управе за јавни дуг: www.javnidug.gov.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање хигијене
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног иску-
ства. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да 
има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 2
тел. 034/6842-118, локал 22

Дипломирани правник - приправник
на одређено време од 12 месеци, до истека 

приправничког стажа 
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, 240 
ЕСПБ бодова; да кандидат има општу здравствену способност; да је 
држављанин Републике Србије; де је пунолетан; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас поднети доказе о испуњавању 
услова: копију дипломе или уверења као доказ о школској спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак покренут по службеној дужности; уверење 
о општој здравственој способности. Контакт телефон: 034/6842-118, 
локал 22. Рок за пријаву је 8 дана. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком “Оглас за приправника”.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Извршилац за утврђивање и наплату таксе за 
истицање фирми и других комуналних такси

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три 
године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства 
на одговарајућим пословима. Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 6 Закона о радним односим у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на 
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оглас приложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој 
школској спреми, као и доказ о испуњавању општих услова за рад у 
државним органима, уверење о држављанству РС, извод из МКР, уве-
рење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за дела која се гоне по службеној дужности, доказ да канди-
дати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Изабрани кандидат је дужан 
да пре заснивања радног односа приложи доказ да има општу здрав-
ствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена зако-
ном доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом 
разматрања истих.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВРЉИГ

18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови информисања
УСЛОВИ: да је кандидату у складу са чланом 4 Закона о професио-
налној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом про-
цењена радна способност, односно да је утврђен статус особе са инва-
лидитетом; средња стручна спрема било ког смера; најмање 6 месеци 
радног искуства у струци; положен испит за рад у органима државне 
управе; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да доставе 
оверене фотокопије доказа о испуњености свих услова из огласа (не 
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Правобранилачки помоћник
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: завршен правни факултет (у трајању од 4 године), 1 годи-
на радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у држав-
ним органима. Поред општих услова кандидати морају испуњавати 
и посебне услове, а докази се подносе на адресу: Стевана Немање 
2, са назнаком „За Градско правобранилаштво Града Новог Паза-
ра“, са следећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми; 
доказ о радном искуству у струци; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственом 
стању (не старије од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Одлуку о избору доноси градски правобранилац Града 
Новог Пазара у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

тел. 021/6853-038

Извршилац за послове комуналних делатности 
и заштите животне средине 

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(или виша стручна спрема) или другог степена, (дипломирани, мас-
тер); факултет за менаџмент или висока школа струковних студија 
за менаџмент и пословне комуникације; положен стручни испит за 

рад у органима државне управе; 3 године радног искуства; услови 
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима: да је 
лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу 
здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. 

Координатор канцеларије за младе 
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, 
(дипломирани, мастер); факултет техничких наука - заштита животне 
средине, правни или економски факултет; положен стручни испит за 
рад у органима државне управе; 3 године радног искуства; услови 
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима: да је 
лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу 
здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова огласа достави-
ти на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА

26210 Ковачица, Маршала Тита 50
тел. 013/661-122

Послови финансијске подршке породици са 
децом

у Одељењу за друштвене делатности
УСЛОВИ: Кандидати подносе, поред документације утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима (доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уверење да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу) и доказе о испуњавању посебних услова 
утврђених Правилником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији Општинске управе, и то: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, правног или економског смера, односно IV степен 
стручне спреме правног, еконпомског смера, или гимназија, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 6 месеци рад-
ног искуства. Пријаве са потребном документацијом достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено оба-
вештени.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Шеф месне канцеларије
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, до 3 месеца
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажљиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред 
општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће 
услове: средње образовање, односно четврти степен стручне спреме 
друштвеног или природног смера, најмање 1 година радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас са 
биографијом кандидати су дужни да доставе и следећа документа, у 
оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, уве-
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рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 
20/09), уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), 
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о 
радном искуству. Пријава са доказима о испуњавању услова из огласа 
подноси се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - не отва-
рати“, у затвореној коверти, у року од осам дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Извршилац за финансијско-материјалне 
послове и ликвидатуре борачко-инвалидске 

заштите
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у 
области економских наука (основне академске, односно струковне 
студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до 
три године - више образовање -економиста, 1 година радног иску-
ства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике 
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огла-
са, кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спре-
ми, уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривич-
но дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се 
након доношења oдлуке о избору кандидата. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
оглас доставити на горенаведену адресу.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1

Секретар Секретаријата за пољопривреду и 
заштиту животне средине

на одређено време од шест месеци
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стече-
но високо образовање из области биолошких, економских, правних 
наука или у пољу техничко - технолошких наука, на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, са нај-
мање пет година радног искуства у струци; положен стручни испит. 
Поред посебних услова кандидат треба да испуњава и следеће услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова кан-
дидати подносе путем поште на адресу: Градска управа Суботица - 
Пријава на оглас, Трг слободе 1, или лично у Градски услужни центар 
Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се 
доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу 

или оверене фотокопије, или ће се у противном сматрати да им је 
пријава непотпуна. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандидата.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ЉИГ
14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113, лок. 104

Имовинско-правни послови и јавне набавке
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: ВШС, VI степен или основне академ-
ске или струковне студије обима 180 ЕСПБ, или ВСС, VII степен или 
специјалистичке академске или струковне студије обима 240 ЕСПБ, 
правног смера; једна година радног искуства на одговарајућим посло-
вима; положен стручни испит. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА
17500 Врање, Краља Милана 1

Послови аналитике буџета
у Одсеку буџета Секретаријата за финансије и 

привреду, на одређено време до 24 месеци због 
повећаног обима посла

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има прописану стручну спрему: висока школска 
спрема - економски факултет, односно VII степен стручне спреме, јед-
на година радног искуства и положен стручни испит.

Послови финансијског планирања и контроле 
расхода

у Одсеку за послове трезора Секретаријата за 
финансије и привреду, на одређено време до 24 

месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: да кандидат има прописану стручну спрему: висока школска 
спрема - економски факултет, односно VII степен стручне спреме, јед-
на година радног искуства и положен стручни испит.

Послови заштите и спасавања од елементарних 
и других непогода - самостални послови

на одређено време до 24 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: да кандидат има прописану стручну спрему: висока школ-
ска спрема - факултет заштите на раду, факултет цивилне одбране и 
безбедности односно VII степен стручне спреме, једна година радног 
искуства и положен стручни испит. 

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање послова у државом 
органу. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе: оверен 
препис дипломе о стеченој одговарајућој школској спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не страије од 
шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
(уверење полицијске управе), одговарајући доказ о радном искуству. 
Уверење о општој здравственој способности, изабрани кандидат 
ће доставити по коначности одлуке о избору. Пријаву са доказима 
о испуњености свих услова огласа слати на горенаведену адресу 
или доставити лично. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Администрација и управа



   |  Број 698 | 02.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

      Трговина и услуге

SERBIA BROADBAND
СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО

11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а
тел. 069/812-90-95

Продавац на терену
за рад у Вршцу, привремени и повремени послови 

или уговор о делу
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац на терену, обилазак 
постојећих и потенцијалних корисника на терену у циљу презенто-
вања и продаје услуга, закључивање продаје и попуњавања пратеће 
документације са корисником, извештавање о постигнутим резулта-
тима. Радно искуство 6 месеци. Пријаве слати искључиво на мејл: 
j.brankovic@sbb.co.rs. Рок за пријаву: до 31.12.2016.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људи-
ма; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за 
рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редов-
но извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање 
тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућ-
ност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људи-

ма; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за 
рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних 
контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пра-
тећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта 
осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања 
АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућ-
ност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на 
одређено време 6 месеци

5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; 
креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад 
под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје 
и развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда 
месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних 
контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање 
портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пра-
тећом документацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама 
и допунама уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигу-
рању; редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим потре-
бама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, 
односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним 
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен 
стручне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство 
у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 

Трговина и услуге
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возачка дозвола Б категорије; енглески језик (виши ниво); познавање 
тржишта и поседовање добрих пословних контаката; изражена спо-
собност за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; 
израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са бан-
кама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); 
праћење квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; 
успостављање пословних контаката; наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним 
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време - 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни 
профил; радно искуство није битно; обавезно познавање бугарског 
језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност 
у раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. 
Особа за контакт: Слободан Савић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Батајница

11000 Београд, Царице Јелене 28
тел. 064/855-6308

e-mail: knezpetrol.rusanj@gmail.com

Кувар
за рад на бензинској станици у Рушњу

Касир
за рад на бензинској станици у Рушњу

ОСТАЛО: Пријаве слати на мејл: knezpetrol.rusanj@gmail.com или се 
јавити на број телефона 064/855-6308. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана.

„БИОЗРНЦЕ“ ДОО 
31000 Ужице, Пора 2 

тел. 063/668-426
e-mail: biozrnce@yahoo.com

Комерцијалиста на терену
за рад у Панчеву, рад ван радног односа - 

привремени и повремени послови

УСЛОВИ: III степен, IV степен; возачка дозвола Б категорије, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање 
пријаве мејлом: biozrnce@yahoo.com, јављање кандидата на број 
телефон: 063/668-426, особа за контакт: Србо Димитријевић. Након 
слања CV-а кандидати треба да погледају сајт послодавца: www.
flipscmok.co.rs.

„ДАКРИСО“ ДОО
24000 Суботица, Тетовска 5

тел. 024/522-826
e-mail: dakrisosu@mts.rs

Продавац
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме економског или грађевинског 
смера, основно познавање рада на рачунару, пожељно искуство на 
траженим пословима. Слање биографија на горенаведену мејл адре-
су. Ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас је 
отворен до 08.11.2016. године.

DOO „TOKRAM COMPANY“
26300 Вршац, Борска 11

тел. 062/663-883

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца
УСЛОВИ: од I до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање.

Касири/касирке
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца
УСЛОВИ: од I до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање.

ОСТАЛО: Потребни су кандидати који су спремни на тимски рад, вред-
ни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Рад у сменама. Кан-
дидати могу да се јаве послодавцу путем телефона: 062/663-883 или 
да дођу лично на адресу: Војводе Степе Степановића 17, Вршац. Рок 
за пријаву: 30.11.2016. године.

SLOT EX.GROUP
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Душана Васиљева 36

Менаџер
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, VI/2 степен, менаџер; возачка дозвола Б кате-
горије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); теренски рад, рад у сменама, рад ван просторија посло-
давца, обезбеђена исхрана, пробни рад 6 месеци. Пожељно је рад-
но искуство у струци, није неопходно, јер послодавац врши обуку 
лица. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: slotexgroup@gmail.
com, јављање на број телефона: 064/949-9949. Конкурс траје до 
25.11.2016. године.

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији - будите 
испред свих
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ELS DOO BEOGRAD
Београд, Булевар деспота Стефана 115

Службеник обезбеђења
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, без обзира на занимање; 
пожељна лиценца за обављање послова обезбеђења; пожељно рад-
но искуство. Трајање конкурса до 15.12.2016. године. Напомена: у 
обзир долазе само кандидати који се налазе на евиденцији НСЗ дуже 
од 6 месеци. Начин конкурисања: разговор у просторијама послода-
вца, понедељак - петак, од 8 до 16 часова, на горенаведеној адреси 
(на разговор понети уверење НСЗ). Биографије слати на мејл: mlazic@
elssec.rs или позвати телефоном: 064/8584-821 и 064/8584-811.

РЕСТОРАН “РИВА”
18000 Ниш, Кеј 29. децембра 18б

тел. 018/523-200

Рад на припреми хране
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.

“ПАЛЧИЦА АС” КРОЈАЧКИ САЛОН
21000 Нови Сад, Чика Стевина 8, локал 1

тел. 061/6645-134

Шивач 
УСЛОВИ: III степен - кројач или шивач конфекције; пробни рад 2 
месеца; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву: до 25.11.2016.

„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД
11060 Београд - Палилула, Булевар деспота Стефана 115

тел. 064/8585-468
e-mail: mlazic@elssec.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време 12 месеци 

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV - III степен, заштитар имовине - портир. Пожељно је 
да кандидати имају искуство у пословима обезбеђења; рад у сме-
нама. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 
15.12.2016.

МБ ПЛАСТИКА НС
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 92

тел. 063/8944-882
e-mail: mbplastikans@gmail.com

Продавац
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV или III степен - продавац. Јављање кандидата на горена-
ведени телефон. Рок за пријаву до 25.11.2016.

“INTER CAR WASH”
АУТО-ПЕРИОНИЦА

21000 Нови Сад, Јована Цвијића 2
тел. 065/5501-010

e-mail: jovana2488@gmail.com

Ауто-перач
на одређено време 12 месеци 

УСЛОВИ: II степен ауто-перач - подмазивач; пожељно радно иску-
ство; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаве-
дени број телефона. Рок за пријаву до 07.11.2016. године.

       Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР 
Немачкој

APD - AMBULANTE PFLEGEDIENSTE GELSENKIRCHEN GMBH

Асистент на пословима за здравствену негу
на одређено време до 12 месеци - до 

нострификације дипломе, уз могућност 
ангажовања на неодређено време на пословима 

квалификованог здравственог радника након 
нострификације дипломе

Место рада: СР Немачка, Gelsenkirchen
15 извршилаца

УСЛОВИ: образовање - општег или педијатријског смера, медицин-
ска сестра - техничар, IV степен стручне спреме, виша медицинска 
сестра - VI/1 степен стручне спреме, струковна медицинска сестра - 
VI/2 степен стручне спреме, специјалиста струковна медицинска сес-
тра - VII степен стручне спреме; обавезно знање немачког језика на 
минимум Б1 нивоу према Европском референтном оквиру; положен 
стручни испит за медицинске раднике, за средњу медицинску школу; 
положен возачки испит (Б категорија); пожељно је основно позна-
вање рада на рачунару; радно искуство није неопходно.

ОСТАЛО: Кандидат сноси трошкове превоза од Републике Србије до 
СР Немачке; висина плате до признавања дипломе износи 1.950 евра 
(бруто), а након нострификације минимум 2.150 евра (бруто); трошко-
ве регулисања радне дозволе и издавања радне визе сноси изабрани 
кандидат; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послода-
вац обезбеђује смештај под повољним условима, трошкове смештаја 
сноси кандидат.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком јези-
ку; диплома завршене средње школе/ више школе/ високе школе - 
фотокопија; уверење о положеном стручном испиту за медицинске 
раднике, за средњу школу (фотокопија); пожељно: сертификат о сте-
ченом знању немачког језика Б1 (фотокопија). Наведена документа 
доставити и на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као неза-
послена лица у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком “За конкурс - Асистент за 
здравствену негу – APD - Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH, 
СР Немачка”.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Нацио-
налној служби за запошљавање, потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала 
за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 
10, са назнаком “За конкурс - Асистент за здравствену негу – APD - 
Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH, СР Немачка.

Трговина и услуге / Mедицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на раз-
говору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора 
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона 
или имејлом.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да 
се обрате:

• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-029

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 27.11.2016. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Директор 
на период од четири године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет или 
стоматолошки факултет или правни факултет, економски факултет 
и завршена едукација из здравственог менаџмента; пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите; општа здравствена спо-
собност. Уз пријаву кандидат подноси: потпуну личну и радну био-
графију, диплому о стручној спреми, потврду о радном искуству на 
одговарајућим пословима, уверење о здравственом стању, уверење 
о држављанству, доказ о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента, доказ да није под истрагом и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 
Докази о испуњавању конкурсом предвиђених услова достављају се 
у оригиналу или у овереном препису. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу.

„МЕДИКУНИОН“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Палилула, Љубе Дидића 19

Дипломирани фармацеут - сарадник у 
регулативи

Опис послова: рад у велепродаји лекова и на регулаторним пословима.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; нај-
мање пет година радног искуства у велепродаји лекова, као и на регу-
латорним пословима; познавање законских прописа из области фар-
мације и стављања лекова у промет; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво; стручни испит. Прија-
ве на конкурс слати на имејл: office@medikounion.co.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(Са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Mедицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште улсове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, 
медицинска школа, занимање медицинска сестра - техничар; обављен 
приправнички стаж и положен стручни испит; упис у именик коморе; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Уз пријаву при-
ложити доказе о испуњености услова: потписану пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, оверену фотокопију положеног стручног испита, доказ о упису у 
именик коморе - лиценци (фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них, фотокопију личне карте, доказ о промени презимена, у складу са 
приложеном документацијом. Пријаве се подносе поштом или лично 
на адресу ДЗ, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи или педијатријски смер; 
положен стручни испит; радно искуство 6 месеци. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију у неове-
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реним фотокопијама: диплому о завршеној средњој медицинској шко-
ли општег или педијатријског смера, уверење (потврду) о положеном 
стручном испту, лиценцу издату од надлежне коморе, доказ о радном 
искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења, уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не 
старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења; молбу и кратку биографију (CV) са адресом, контакт теле-
фоном и имејл адресом. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, 
са назнаком „За оглас за послове медицинске сестре - техничара“ или 
лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке 
послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору. Кандидати ће о избору бити 
обавештени писаним путем, у законском року.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел: 027/8362-025

Директор Дома здравља Житорађа
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет, положен 
стручни испит и најмање 5 година радног стажа у области здравстве-
не заштите; завршен економски или правни факултет са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање 5 годи-
на радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на кон-
курс потребно је приложити следеће: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о заврше-
ној едукацији из области менаџмента у здравству, оригинал потврду 
о радном стажу у области здравствене заштите, уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата 
не води истрага нити је подигнута оптужница. Пријаве слати на при-
ложену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор и имено-
вање директора“ или доставити лично правној служби Дома здравља 
Житорађа, од 7 до 14 сати, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Директор
на мандатни период од 4 године

Заменик директора
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII и VII/1 степен стручне спреме. За директора и замени-
ка директора може бити именовано лице које поред услова утврђе-
них законом испуњава и следеће услове: да је доктор медицине или 
стоматологије, специјалиста једне од грана медицине или стоматоло-
гије, да има најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите или да је дипломирани правник или дипломирани економис-
та са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да 
има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе и следећу документацију: 
молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, диплому о стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о 
положеном специјалистичком или стручном испиту (за правнике или 
економисте), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (оверена фотокопија), доказ да нису под 
истрагом и да нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, лекарско уверење, потврду о радном 
искуству на руководећим пословима, доказ о завршеној едукацији 
из области здравственог менаџмента (за правнике и економисте). 
Пријаве на конкурс се могу поднети лично у Дому здравља Бујано-
вац, К. Петровића 328, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, 

у затвореној коверти или послати препоручено поштом, са назнаком 
„За конкурс“ и називом радног места. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати 
биће писмено обавештени.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 28.09.2016. године у публикацији “Послови”, 
поништава се за радно место: доктор медицине, на одређено 
време по основу замене, до повратка радника са боловања. У 
осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци рад-
ног искуства. Пријаве слати на наведену адресу клинике, са назна-
ком “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на 
одређено време по основу замене до повратка радника са боловања 
- 2 извршиоца”. 

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - лаборато-
ријског смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, 
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са назнаком “Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара 
на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаће-
ног одсуства”.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговор о 
раду, волонтерски уговори, 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 прије-
му (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Оглас објављен 28.09.2016. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радно место: доктор специјалиста 
опште медицине. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања, за рад у Служби за радиолошку, 
ултразвучну и лабораторијску дијагностику, 

Одсек за лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: IV степен стручен спреме, медицинска школа - лаборато-
ријског смера, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или 
решење о упису у комору, возачка дозвола Б категорије, познавање 
рада на рачунару. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - лабораторијс-
ког смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (издаје 
МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), 
фотокопију возачке дозволе, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључивања уговора 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 Раковица.

КЛИНИЧКО - БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
“ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Доктор медицине
за рад у Клиничком одељењу за неурологију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, просечна осена 8.

Лекар специјалиста анестезије и реанимације
за рад у Служби за анестезију и реанимацију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен специјалистички испит из анестезије и реанимације.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о 
испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адре-
су, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. 
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

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

тел. 011/2668-631

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа - 
струковни терапеут; положен стручни испит; радно искуство са полу-
покретним и непокретним пацијентима - децом од 0 до 18 година 
старости; радно искуство у струци минимум 24 месеца. Кандидати су 
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе 
о завршеној школи, доказа о положеном стручном испиту. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертима 
на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком “Пријава 
за оглас” са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве 
морају да буду примљене у клиници најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа као последњег дана рока за подношење пријава, 
до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сма-
траће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, 
са назнаком датума и сата када су примљене у клиници. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Инжeњер информатике
на одређено време због повећаног обима посла, 

до 3 месеца, за рад на пословима информатичара 
у Одсеку информатике, Служба техничких и 

других сличних послова
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: завршен факултет, смер 
информатика, VII степен стручне спреме. Кандидати достављају: 
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују, кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву и да се против њих не води кривични 
поступак, фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла, 

до 3 месеца, за рад на пословима лабораторијског 
техничара у Одељењу лабораторијске 

дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: завршенa средња меди-
цинска школа - смер лабораторијски техничар, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву у којој наво-
де за које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 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 
и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.
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Возач
на одређено време због повећаног обима 

посла, до 2 месеца, за рад на пословима возача 
санитетског возила у Служби хитне медицинске 

помоћи и санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне спре-
ме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије. Кандидати 
достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију возачке 
дозволе; изјаву да су здравствено способни за послове за које подно-
се пријаву и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне послове, на 

одређено време 3 месеца, због повећаног обима 
посла

3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију са адресом, контакт телефоном; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни оснос. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА 
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983 

Специјалиста интерне медицине
на одређено време због повећаног обима посла

Супспецијалиста кардиологије /специјалиста 
интерне медицине (уколико се на оглас не јави 

кардиолог)
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специја-
лизација из интерне медицине, ужа специјализација из кардиологије 

за кардиолога, лиценца за рад Лекарске коморе. Уз пријаву поднети: 
краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији из интерне медицине, лиценцу за рад Лекарске коморе, овере-
ну копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних, ако је кандидат проме-
нио презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Напоме-
на: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужни 
су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу 
или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узети у разматрање при избору кандидата.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка медицинске 

сестре са боловања и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у ОЈ за збрињавање хитних стања

УСЛОВИ: виша стручна спрема - општи смер положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико кандидат посе-
дује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници ОБ “Свети Лука”, или 
путем поште на горенаведену адресу уз напомену “Пријава на оглас”, 
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, за рад у Одељењу за ортопедију са 

трауматологијом
УСЛОВИ: средња стручна спрема општи смер, положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико кандидат посе-
дује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
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дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници ОБ “Свети Лука” или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас” 
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 55 

тел. 013/852-146, 013/851-241

Сервирање хране болесницима
на одређено време до 31.12.2016. године

Опис посла: врши послове сервирања хране, расподелу по одељењи-
ма по утврђеном плану.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, приложити и оверену фотоко-
пију дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из ОУП-а и лекар-
ско уверење о општој здравственој способности. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас“ 
и навести радно место за које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ 

НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/407-3661

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника 
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Кан-
дидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе 
о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, 
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Специјална болница за цере-
бралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), Београд, 
Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства 
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен струч-
не спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да поседује пси-
хофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима 
и сменски рад. 

Медицински техничар педијатријског смера
на одређено време до повратка одсутног радника, 

6 месеци 
УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера (IV степен 
стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да поседује 
психофизичку и здравствену способност за рад под посебним услови-
ма и сменски рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и тачно наведеним радним местом за које конкуришу, извод 
из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако 
је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наве-
деној у условима за заснивање радног односа и сведочанства за сва 
четири разреда, потврду о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, уверење из евиденције Националне службе за запо-
шљавање, лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фото-
копије тражених доказа. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин или посла-
ти на наведену адресу у затвореној коверти са назнаком “Пријава на 
оглас”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Лекар опште медицине или лекар специјалиста 
радијационе онкологије

за потребе Центра за онкологију и радиологију, 
пробни рад 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...), а посебни услови 
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места број 01-164 од 8. јануара 2016. године; положен стручни испит 
са одговарајућим степеном стручне спреме; психофизичка и здрав-
ствена способност за рад у сменама. Уз пријаву се подносе, у ориги-
налу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл 
адресом.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла 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); дозволу за рад - лицен-
цу 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 горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Оглас је објављен и на интер-
нет презентацији Министарства здравља и интернет презентацији 
Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса ће бити 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 затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”. 

Mедицина

Национална служба 
за запошљавање
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005...), а посебни Правилником 
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места број 
01-164 од 8. јануара 2016. године; завршена висока/виша медицин-
ска школа физиотерапеута, стечено стручно звање физиотерапеут 
(VI степен стручне спреме); положен стручни испит са одговарајућим 
степеном стручне спреме. Кандидат мора да поседује психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Приликом заснивања 
радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); дозволу 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 доста-
ви горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријаве 
је осам 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Оглас је објављен и на интернет презентацији Министарства здравља 
и интернет презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“. 

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА 
ОПШТА БОЛНИЦА

37000 Крушевац, Косо9вска 16

Оглас објављен у публикацији “Послови” 19.10.2016. мења 
се у делу који се односи на услове за следећа радна места и 
треба да гласи:

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за интензивно лечење (јединица 
за мождани удар) Службе за неурологију Опште 

болнице Крушевац, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни 
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Опис послова: према Правилнику о организацији и система-
тизацији послова Опште болнице Крушевац. 

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за педијатрију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског сме-
ра и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад, 
решење о упису у комору. Опис послова: према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

У осталом делу оглас остаје непромењен.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије у Служби 

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

време до 30.11.2016. године, због повећаног 
обима посла

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 непосредног руководио-
ца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу струч-
ну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; 
положен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; 
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); кратку био-
графију (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. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Прили-
ком заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на горенаведену адресу Института, са назнаком: “Пријава на 
оглас за пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу интен-
зивне неге и терапије на Клиници за педијатрију, на одређено време, 
до 30.11.2016. године“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО

ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 19.10.2016. године 
(број 696) за радно место: доктор медицине, поништава се у 
целости.

Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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  Грађевинарство и индустрија

“ТУРБО ГАС” ДОО
Кикинда, Башаидски друм бб
e-mail: turbogas@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства
теренски рад, база у Кикинди, на одређено време 

6 месеци
Опис посла: организација процеса рада на градилишту - послови 
одговорног извођача радова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађе-
винарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни 
ниво; основна информатичка обука; пожељна лиценца за извођење 
радова; рад у преподневној смени; током рада на терену обезбеђен 
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Лице 
за контакт: Ивана Ротаров. Кандидати могу послати радну биографију 
путем мејла.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 063/61-89-58
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Инжењер за заваривање
пробни рад 6 месеци

Опис посла: даје инструкције заваривачима и израђује упутства за 
заваривање WPS; проверава комплетност документације потребне за 
заваривање (цртежи, WPS, протоколи); контролише димензије и ква-
литет завара у складу са стандардима и контролише спровођење упут-
става за заваривање (WPS); води евиденцију заваривача и контролу 
дневног учинка; организује атестирање заваривача и квалификације 
технологије заваривања; контролише квалитет додатног материјала 
и реатестирање истог; врши надзор на испитивањима материјала и 
завара без разарања и оверу налаза; одговоран је за правилну упо-
требу апарата за заваривање и исправност апарата, води евиденцију 
апарата за заваривање; поручује потрошне и резервне делове за 
апарате; одговоран је за обезбеђење и контролу употребе заштитних 
средстава; спроводи све мере безбедности на раду везано за завари-
вачке послове.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске, техничке или 
технолошке струке; обавезно је радно искуство на пословима зава-
ривања - минимум 12 месеци; рад на рачунару (Word, Excel, Autocad 
- средњи ниво); енглески или немачки језик - средњи ниво; обавез-
но поседовање IWE или IWT сертификата. Могућност обезбеђивања 
смештаја. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем поште, имејлом или да се јаве на број 
телефона: 063/618-958, лице за контакт: Дејан Ћирић.

„УТВА - СИЛОСИ“ АД КОВИН
Ковин, Дунавска 46

Руководилац погона одржавања
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
машинства, машински инжењер; радно искуство најмање 3 године; 
познавање рада на рачунару (Word и Excel); обезбеђена исхрана. 

Металоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: металоглодач или остали машински/металски радници; III, 
IV, V степен стручне спреме са најмање 3 године радног искуства 
на пословима металоглодача. Теренски рад, рад у сменама, рад са 
повећаним ризиком, обезбеђена исхрана. 

Бравар - заваривач
4 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - заваривач или остали машински/металски радници, 
III, IV, V степен стручне спреме са најмање 1 годином радног искуства 
на пословима бравара - заваривача; потребно знање - електролучно 
заваривање обложеном електродом- тзв. РЕЛ или Е Атест 1 или елек-
тролучно заваривање топивом електродом у заштити акт. гаса - тзв. 
МАГ-CO2 Атест 1. Теренски, рад у сменама, рад са повећаним ризи-
ком, обезбеђена исхрана. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс слати на мејл адресу: vesna.djurdjevic@
utva.rs. За додатне информације звати Весну Ђурђевић, број телефо-
на: 013/744-045. Конкурс је отворен до 11.11.2016. године.

„HEALTHCARE EUROPE“ DOO
22400 Рума, Потез Румска петља 5

тел: 022/850-812, лок. 138
e-mail: dus@healthcareeurope.rs

Радник у производњи 
50 извршилаца

Опис посла: шивење мадраца.

УСЛОВИ: шивачи са и без искуства - рад у сменама, обезбеђен пре-
воз. Лице за контакт; Душица Шипка, мејлом и путем телефона: 
022/850-812, локал 138. Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

„ДИВИ“ ДОО
31000 Ужице, Теразије 49

тел. 031/831-316

Оператер у производњи 
Место рада: Чајетина, Златибор

10 извршилаца
Опис посла: одржавање производне опреме у сарањи са екстерним 
партнерима; решавање проблема и поправе у случају квара опре-
ме; контролисање спровођења планираних активности производње, 
утрошка, залиха, рада и застоја процеса и опреме; учествовање у 
анализи, извештавању и решавању уочених процесних проблема и 
проблема у експлоатацији опреме; праћење техничко-технолошких 
унапређења и њихова примена у производњи; учествовање у изради 
документа система менаџмента квалитетом и њиховој примени.

УСЛОВИ: IV, V и VI степен стручне спреме, машинска или електро 
област; радно искуство у раду на производној линији, одржавању 
или сличним пословима; изражене организационе способности као и 
способност планирања; брзина и прецизност у раду; одговорност и 
посвећеност послу; жеља за усавршавањем. Пријаве слати на e-mail: 
jelica@divi-plastic.com. Конкурс је отворен до 30.11.2016. године.

  Саобраћај и везе

„EXPRESS TRANS“ DOO, NOVI SAD
Нови Сад, Јегричка 13а

тел. 063/325-137
e-mail: ristic@expresstrans.rs

Возач теретног возила
у међународном транспорту, на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци; поседовање возачке 
дозволе Б, Ц и Е категорије; обезбеђен превоз, обезбеђен смештај; 
пробни рад у трајању од 3 месеца; пожељно знање енглеског језика; 
послодавац обезбеђује обуку из области царинских и шпедитерских 
послова; уверење о здравственој способности. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем 
телефона, да доставе радне биографије поштом или да се јаве лично, 
на адресу: Нови Сад, Јегричка 13а, од 8 до 16 часова. Лице за контакт: 
Бојан Ристић.

Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе
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„MGV“ DOO
Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном сао-
браћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад 
ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до 31.12.2016. 
године. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона или 
да доставе радне биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт 
Владета Радосављевић.

„БРИОКОН“ ДОО
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 132

Возач - достављач
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно иску-
ство 3 године на сличним пословима, познавање града, познавање 
рада на рачунару (основни програми и интернет), возачка дозвола Б 
категорије, знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати до 
15.11.2016. године, на e-mail: office@ briokon.co.rs.

“UNITECH” DOO
21000 Нови Сад, Милеве Симић 23

тел. 021/4721-880
e-mail: posao@unitech.rs

Возач
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола Б катего-
рије; активан возач најмање три године; на евиденцији НСЗ минимум 
6 месеци; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл. 
Рок за пријаву: до 31.11.2016.

Култура и информисање

ЗАВИЧАЈНА ГАЛЕРИЈА
„ДР ВИНКО ПЕРЧИЋ“

24000 Суботица, Максима Горког 22

Секретар установе
УСЛОВИ: висока стручна спрема - звање дипломирани економиста,VII 
степен стручне спреме; радно искуство у обављању администра-
тивних послова, познавање једног страног језика (енглески језик). 
Потребна конкурсна документација: оверена диплома, уверење о 
држављанству, биографија, оверена фотокопија личне карте. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информи-
сања. Конкурсну документацију доставити лично или на горенаведену 
адресу.

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР“
19210 Бор, Моше Пијаде 19

тел. 030/458-725

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему - филозофски 
факултет, група: археологија, етнологија, историја, историја умет-
ности или друге струке заступљене у Музеју; најмање 5 година радног 
искуства у струци и положен стручни испит из области заштите кул-
турних добара; кандидат за директора дужан је да предложи програм 
рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације; 

да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужни-
ца за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
финкције директора; да има активно знање једног светског језика; 
да је држављанин Републике Србије; општа здравствена способност. 
Приликом избора кандидата за директора музеја, управни одбор ће 
посебно ценити и следеће услове: да познаје делатност, односно 
пословање којим се музеј бави, да поседује организаторске способ-
ности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: предлог 
Програма рада и развоја музеја за период од 4 године; биографију 
која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 
диплому (оригинал или оверену фотокопију); оверену копију радне 
књижице, односно доказ о радном искуству (уговори, потврде и други 
докази из којих се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство); уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато 
након објављивања конкурса, не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверену копију личне карте. Доказ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), доставља 
кандидат након истека конкурса, ако уђе у ужи избор. Пријава на 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности-
ма на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Изборни поступак спровешће се увидом 
у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и 
усменим разговором са учесницима конкурса. Датум усменог разгово-
ра са учесницима конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учес-
ници конкурса бити благовремено обавештени (телефоном, имејлом 
и др.). Директора музеја именује оснивач (Општина Бор) на период од 
4 године, на предлог Управног одбора. Неблаговремене, непотпуне и 
неразумљиве пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази, 
Управни одбор неће разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу: Музеј рударства и металургије Бор, 19210 Бор, Моше 
Пијаде 19, са назнаком „За конкурс за директора Музеја“. Пријаве на 
конкурс доставити у затвореној коверти. За сва обавештења о конкур-
су задужена је Драгана Адамовић, телефон: 030/458-725.

Саобраћај и везе / Култура и информисање

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

„СТАРИ ГРАД“
Београд, Високог Стевана 37

тел. 011/2627-784

Домар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске, електро, дрвне 
или грађевинске струке, приправник или лице са радним искуством 
од годину дана; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Конкурс-
ни поступак се спроводи сагласно одредбама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву са 
биографским подацима на конкурс доставе и документацију о испуња-
вању услова, и то: диплому или оверену копију дипломе, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). 
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља установа. Пријаве на конкурс са одго-
варајућом документацијом достављају се на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014

Наставник практичне наставе за фризере
у подручју рада: личне услуге, на одређено време 

до повратка запослене са боловања 

УСЛОВИ: женски фризер или мушки фризер, са положеним спе-
цијалистичким испитом. Наставници поред наведене стручне спре-
ме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипл. дефектолога. Поред општих услова и наведених услова 
у погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и друге посебне 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом у ученицима; држављанство РС; уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву са кратком биографијом, кандидат треба да достави и оверене 
фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса 
(диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат психички, физички 
и здравствено способан за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“

11000 Београд, Краља Петра 7
тел. 011/2635-420

Наставник историје
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском и одсуству са рада ради неге детета, 
са 70% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском и одсуству са рада ради неге детета

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском и одсуству са рада ради неге детета, 
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016); да кандидат испуњава услове прописане 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Закона о изменама и допунама Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми 
- оверена фотокопија дипломе, држављанство РС (оригинал или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), потврду - уверење о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима, који врши 
Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс подносе се 
у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања, непосредно у школи или путем поште. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

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

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

Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време до 

повратка запослене са трудничког - породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да против кан-
дидата није покренута истрага или подигнута оптужница (не старије 
од 6 месеци). Доказ о поседовању здравствене и психофизичке спо-
собности - лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови” 19.10.2016. годи-
не (страна 29), за радно место: наставник струковних студија 
(реизбор), област Примењена уметност и дизајн, ужа област 
Примењена графика, за групу предмета: Илустрација 1, Пла-
кат, Графичке технике - дигитална штампа, поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

тел. 011/2154-975

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, Правилником о врсти и степену стручне спреме за наставнике 
и стручне сараднике у основној школи из изборних програма, завр-
шена уводна обука према Правилнику о програму обуке за педагош-
ког асистента, искуство у раду са децом из маргинализованих група, 
држављанство РС, психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење - сертификат о завршеној 
обуци за педагошког асистента, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са пријавом преби-
валишта и краћу биографију са кретањем у служби. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела про-
писана чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима за кандидате који испуњавају услове конкурса извршиће 
надлежна служба за запошљавање, а организоваће школа. Кандидат 
је дужан да достави доказ о здравственој способности - лекарско уве-
рење пре закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено време ради 
замене запослене на боловању дужем од 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 т. 1, 
2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, потврду да се против 
кандидата не води кривични поступак, преглед кретања у служби са 
кратком биографијом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а
тел. 011/787-0077

e-mail: osbppinki@open.telekom.rs
www.ospinkibatajnica.nasaskola.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја 2016/17. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен програм обуке за педа-
гошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; да кандидат говори српски и ромски језик; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља установа); држављанство РС. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, по упућивању од стране школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити оверене 
копије: доказа о одговарајућем образовању, доказа о завршеном про-
граму обуке за педагошког асистента Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, доказа о држављанству РС. Кандидати своје 
пријаве могу послати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Уколико кандидат не достави документацију 
у предвиђеном року или не достави сва потребна документа, односно 
пријаве буду неблаговремене или непотпуне, неће бити узете у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона: 011/7870-077.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време

Наставник математике
на одређено време

Наставник математике
на одређено време, са 90% радног времена

Наставник резредне наставе
на одређено време

Библиотекар
на одређено време

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); 
б) образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 

Наука и образовање
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је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; в) психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; г) држављанство РС; д) неосуђиваност за 
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; ђ) знање језика на коме се изводи васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; 2. оверену фотокопију доказа да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уве-
рење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 3. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи 
за кандидате који нису приправници); 4. уверење о држављанству - 
оверена фотокопија; 5. извод из матичне књиге рођених - оверена 
фотокопија; 6. CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван прибавља школа, па је потребно је да кандидати у 
пријави наведу следеће податке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и 
пребивалиште (из личне карте). Знање језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуел-
ни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова доста-
вити на адресу школе. Одлуку о избору кандидата директор ће донети 
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник слофеђа
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник корепетитор
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
(предвиђено полагање аудиције)

Наставник клавира
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира
са 65% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник удараљки
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник соло певања
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; остали услови прописани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са 
биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Кандидати достављају поред наведеноги : доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова - издато од одгова-
рајуће високошколске установе (наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
па је потребно да достави уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по прораму одговарајуће високошколске установе. Неблаго-
времене и непотпуне прјаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
шаљу на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У поступку 
одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима (коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања), у року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
11000 Београд, Милића Ракића 1

тел. 011/2886-150, 3474-075

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању и доказ да 
је кандидат прошао обуку за педагошког асистента за рад у основној 
школи. Стручна спрема је прадвиђена Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника за рад у основној школи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Медицинска сестра на превентивној 
здравственој заштити

УСЛОВИ: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне 
студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, више образовање 
медицинских наука или IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
медицинска сестра. Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о 
стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење и санитарну књижицу пре заснивања радног 
односа. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног 
органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште на наве-
дену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

Координатор финансијских и рачуноводствених 
послова

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, најмање висока стручна спрема 
економског, односно финансијско - књиговодственог смера; психичка, 
физичка и здравствена способност; потврда да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана огла-
шавања. Кандидат треба да достави: пријаву на конкурс, уверење о 
држављанству, доказ о стеченом одговарајућем образовању/стручној 
спреми. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разма-
трање. Молбе са потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2

тел. 011/2396-745
e-mail: oscrnjanski@gmail.com

Педагог
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог до 2005. 
године, односно мастер педагог после 2005. године. Документација 
коју је потребно доставити уз пријаву на оглас: оверена фотокопија 
дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да против кандидата није покренута истрага.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Регионална географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 104 и 109 Статута Гео-
графског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми) подносе се факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за предмет 
Функционална анатомија, ужа научна област 
Биомедицинске науке у физичком васпитању, 

спорту и рекреацији
за период од 5 година

УСЛОВИ: на основу чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС 
(„Сл. гласник РС“, бр. 99/14 ) и чл. 29 и 30 Статута Факултета, завршен 
медицински факултет. Потребна документација: молба, биографија - 
СV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академ-
ске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, ориги-
нал радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2698-2069

3196-630, 3196-631

Предавач за област Филолошких наука - руски 
језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме филолошких наука - руски језик, 
најмање 5 година радног искуства.

Предавач за област Филолошких наука, 
Англистика - енглески језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор филолошких наука, 
англисктика - енглески језик, најмање 5 година радног искуства.

Предавач за област Филолошких наука, 
Германистика - немачки језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар филолошких наука, 
германистика - немачки језик, најмање 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 64 
и 65 Закона о високом образовању, да имају способност за настав-
ни рад, организационе способности, искуство у раду са студентима, 
познавање рада на рачунару. Поред услова и докумената предвиђе-
них Законом о високом образовању, кандидати су дужни да уз пријаву 
приложе и исправе и доказе предвиђене Законом о раду за засни-
вање радног односа: уверење да нису осуђивани, копију личне карте, 
дипломе о стеченом образовању, лекарско уверење, извод из матич-
не књиге рођених.
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СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког боловања, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 68/15) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, број 8/15 и 11/16); да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење 
основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага (не 
старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Пријаве 
слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Контакт особа: Марија Анђелковић, на наведени број теле-
фона.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Физикална 

медицина и рехабилитација
са 10% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука са специјализацијом из пси-
хијатрије.

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Здравствена нега
УСЛОВИ: докторат из медицинских наука или дефектолошког факул-
тета.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији рад-
них места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне 
књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и 
другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса подносе се у року од 3 дана од дана објављивања на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Рдовни професор за ужу научну област 
Економска политика и развој - Економика 

туризма

Ванредни професор за ужу научну област 
Статистика и математика - Математика

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Пословна економија и менаџемент - Понашање 
потрошача и менаџмент предузећа у туризму и 

хотелијерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања наставника на универ-
зитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Стату-
том Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком 
Универзитета у Београду којим се уређује поступак и оцена приступ-
ног предавања високошколске установе и општим актима Економског 
факултета у Београду којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и сарадника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
достављају се на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, са 90% радног 

времена 

Наставник физичког васпитања 
на одређено време преко 60 дана 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у шко-
ли прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, односно рад-
ном биографијом треба да достави: диплому о одговарајућем стече-
ном високом образовању за радно место наставника, сходно Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.11/12 и 15/13) 
и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); 
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или 
доказ о положеном стручном испиту за наставника или лиценцу за 
наставника (кандидат који има положен стручни испит или лиценцу 
за наставника није у обавези да достави потврду високошколске уста-
нове о поседовању психолошко-педагошких, методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе, а лице које нема лиценцу 
доставља потврду да има наведено образовање од стране високош-
колске установе). Психичка и физичка способност за рад са децом и 
ученицима биће проверена само за кандидате који буду испуњавали 
услове конкурса и који буду у ужем избору на основу одлуке дирек-
тора школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. Лекарско уверење односно доказ за општу 
здравствену способност доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова (диплома, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених) се подносе у 
оригиналу или оверене фотокопије, приликом подношења пријаве. 
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 
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ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
Београд, Теразије 27

тел. 011/4120-700

Сарадник у настави, ужа научна област 
Економија и финансије

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане мастер академске 
студије.

Сарадник у настави, ужа научна област 
Менаџмент и маркетинг

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане мастер академске 
студије.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС” бр. 76/05, 44/10, 93/12,89/13 и 99/14 и 45/2015), 
Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора 
у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, потврда о уписаним мастер 
студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месе-
ци) достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУНГ-ФУ ПАНДА“

Београд, Зрењанински пут 62а
тел. 060/4999-660

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, вас-
питачки смер; потребно радно искуство; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој спо-
собности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); 
потврду којом доказују радно искуство из ПУ; уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу установе поштом или лично од 09 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУНГ-ФУ ПАНДА“

Београд, Зрењанински пут 62а
тел. 060/4999-660

Васпитач
на реализацији припремно-предшколског 

програма, на одређено време до 12 месеци, а 
најдуже до 31.08.2017.године

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена 
или студијама другог степена или студијама у трајању од три године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
више образовање васпитача. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Спремачица - хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме.

Сервирка - хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: потребно радно искуство; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), потврда ПУ у којој је радио, уверење да кандидат није 
осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Фармакокинетика 
и клиничка фармација

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски факултет. 

Доцент за ужу научну област Микробиологија 
са имунологијом и имунохемијом

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ : VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски факултет, биолошки факултет или медицин-
ски факултет. 

Доцент за ужу научну област Медицинска 
биохемија

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ : VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски факултет.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о бли-
жим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факул-
тету ), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог 
2 извршиоца

Наставник економске групе предмета 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, са 80% радног времена, најдуже до 
31.08.2017. године
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Наставник економске групе предмета 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, са 70% радног времена, најдуже до 
31.08.2017. године

УСЛОВИ: диплoмирани економист; дипл. економиста; мастер еконо-
миста (завршене основне академске и мастер студије у области еко-
номије). 

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог 

УСЛОВ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика, сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет односно профил Енглески језик и књи-
жевност). 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог 
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар и оста-
ло према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015).

ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да буде примљено 
лице под условом: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 68/15); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву потреб-
но је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме; доказ о испуњености услова предвиђених чл.8 
став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 52/11, 55/13, 68/15); оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС; потврду да је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове 
у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође, неће се разматрати 
пријаве у којима није тачно назначено радно место за које кандидат 
конкурише. Школа нема обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа 
кандидатима који нису изабрани. Пријаву доставити на адресу Друге 
економске школе, Београд, Господара Вучића 50, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звању асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 
појектовање и савремена архитектура, на 

Департману за архитектуру
на одређено време од 3 године 

3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72 Законом 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ”, 
бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом факултета (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија, оверене копије дипломе и списак оцена, оверена копија 

уверења о држављанству, списак радова) доставити на адресу: Уни-
верзитет у Беогаду - Архитектонски факултет, Булевар краља Алек-
сандра 73/II, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Наставник у звању професора струковних 
студија за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа област 

Електротехничко и рачунарско инжењерство
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука у научној области за коју се 
бира, објављене научне и стручне радове и које показује способност 
за наставни рад и има педагошко искуство. 

Наставник у звању професора струковних 
студија за област Саобраћајно инжењерство, 

ужа област Саобраћајно инжењерство 
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука у научној области за коју се 
бира, објављене научне и стручне радове и које показује способност 
за наставни рад и има педагошко искуство.

Наставник у звању професора струковних 
студија за област Филолошке науке, ужа област 

Енглески језик 
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија може бити изабано 
лице које има научни назив доктора наука у научној области за коју се 
бира, објављене научне и стучне радове и које показује способност за 
наставни рад и има педагошко искуство.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се пријављују на 
конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарад-
ника школе и Правилником о организацији и систематизацији радних 
места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, списак научних радова и саме 
радове. Пријаве са прилозима се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Висока школа струковних студија 
за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка 
Челара 16. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Телекомуникације 
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета, Крите-
ријумима за стицање звања натавника на Универзитету у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду и Правилником о избору у звање настав-
ника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе са 
потребним документима (биогафију са списком објављених радова, 
копију дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе 
и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, Архиви Факултета, Булевар краља Алексан-
дра 73.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Примењена 
математика 

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факулте-
та, Критеријумима за стицање звања натавника на Универзитету у 
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Беогаду и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београ-
ду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Молбе са потребним документима (биографија са списком објавље-
них радова, копија дипломе односно уверење које важи до издавања 
дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област Хидрогеологија
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредба-
ма члана 64 став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 
и 68/2015), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Посебни услови: остварени резултати из области заштите 
подземних вода (одбрањена докторска дисертација, објављени науч-
ни и стручни радови). 

Асистент за ужу научну област Петрологија
на одређено време 3 године 

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих доктор-
ских студија који је петходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски назив 
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наве-
дени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015). 

Асистент за ужу научну област Динамичка 
геологија

на одређено време 3 године 

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски назив 
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наве-
дени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству) подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
ОШ „3. ОКТОБАР”

19210 Бор, 3. октобар 71

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2017. године, са 

44,44% радног времена
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар за математику економије; професор информатике 
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор 
математике; мастер професор математике и физике; мастер профе-
сор математике и информатике; мастер професор физике и мате-
матике; мастер професор информатике и математике; дипломирани 
професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математи-
ке; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор биологије - математике; 
професор математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мас-
тер треба да имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике.

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2017. године, са 

66,66% радног времена
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар за математику економије; професор информатике 
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор 
математике; мастер професор математике и физике; мастер профе-
сор математике и информатике; мастер професор физике и мате-
матике; мастер професор информатике и математике; дипломирани 
професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математи-
ке; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор биологије - математике; 
професор математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мас-
тер треба да имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике.

Наставник ликовне културе
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог; 
академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни 
педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломи-
рани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - про-
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фесор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - профе-
сор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани 
вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани 
сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани гра-
фичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне 
уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице 
са завршеним факултетом примењених уметности; лице са заврше-
ним факултетом примењених уметности и дизајна.

Психолог
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог - општи 
смер или смер школске психологије; дипломирани школски психо-
лог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломира-
ни психолог; мастер психолог; дипломирани психолог - мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Наставник енглеског језика
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); 
дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2017. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до истека мандата директора

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ 
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, 
односно у року од 30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс. Пријаве послати на адресу: 3. октобар 71, 19210 Бор. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 030/432-160.

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА

„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Наставник математике
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године (до 31.08.2017.)

Наставник музичке културе
за 75% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године (до 31.08.2017.)

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2016/2017. 
године (до 31.08.2017.), за рад у матичној школи 

у Мрчајевцима

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године (до 31.08.2017.), за рад у издвојеном 
одељењу у Вујетинцима

2 извршиоца
УСЛОВИ: општа здравствена способност и најмање 15 година; висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке стуковне студије) одговарајућег образовања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Административно - финансијски радник
за 50% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године (до 31.08.2017.)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: средње образовање - IV степен 
стучне спреме (гимназија, економска школа - смер правно-биротех-
нички, финансијски, књиговодствени).

Спремачица
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године (до 31.08.2017.), за рад у издвојеном 
одељењу у Остри

Спремачица
на одређено време до краја школске 2016/2017. 
године (до 31.08.2017.), за рад у матичној школи 

у Мрчајевцима
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат 
треба да испуњава и посебан услов: основно образовање - I степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Доставити: пријаву на конкурс - CV, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених, не старије од 6 месеци), оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 
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се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Пријаве послати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 032/800-178.

ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар - информатичар; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математи-
ка; дипломирани математичар - примењена математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предме-
том основи геометрије); професор математике - теоријско усмерење, 
смер; мастер математичар; мастер професор математике и информа-
тике, а све у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Општи услови у складу са чл. 120 и 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ 
прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење 
о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о 
раду. Са кандидатима ће надлежна служба за запошљавање обавити 
претходну проверу психофизичких способности. Пријаве са докумен-
тацијом слати препорученом поштом или доставити лично код секре-
тара школе, у затвореној коверти, на наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 77,8% радног 
времена 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 

најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву на 
конкурс са краћом биографијом, кандидат треба да достави: доказ 
о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију дипломе); уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврда 
факултета). Лекарско уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности. У постуку одлучи-
вања о избору директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну псиохолошку процену способности за рад са ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017.

год. односно до 31.08.2017. године 
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, савладан 
програм обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми (оверен препис дипломе); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених; сертификат издат од стране Министарства просвете 
о савладаном програму обуке за педагошке асистенте - диплома сте-
чена и издата на српском језику. Уверење о здравственој способности 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Докази 
о испуњености услова прилажу се у оригиналу или у овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КИКИНДА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7

тел. 024/815-571

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање; одгова-
рајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања за које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат за дирек-
тора предшколске установе има одговарајуће образовање и радно 
искуство: ако је стекао високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, за директо-
ра може да буде изабрано и лице које има стечено високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образовање 
и најмање десет година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
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вања. Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна 
здравствена установа. Кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања 
не може да буде лице које је правноснажно осуђено за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца. Кандидат за директора установе образовања и васпитања 
не може да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Предност при избору директора 
установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања. Уз пријаву канди-
дат подноси: оверен препис дипломе о стеченом образовању; дозволу 
за рад наставника, васпитача, стручног сарадника; уверење о поло-
женом испиту за директора; потврду о радном искуству у установи 
образовања; биографске податке; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; лекарско уверење; прилоге којима доказује своје струч-
не, организаторске и друге квалитете; доказ о познавању српског и 
мађарског језика.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у  разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Благовременом пријавом сматра се пријава која је 
поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сма-
траће се и пријава која је предата препорученом поштом, и тада се 
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку. Када 
истек конкурсног рока пада у недељу или у дане државног празни-
ка, рок за пријаву помера се за следећи радни дан. Под потпуном 
пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи комплетну тражену 
документацију. Изузетно, кандидат може потребна документа подне-
ти накнадно, под условом да је пријава поднета благовремено, а да 
из објективних разлога поједине прилоге није могао поднети у року, 
а све то док није започето отварање и прегледање документације. 
Пријаве на конкурс предају се у просторијама установе, Златне гре-
де 7, Сента, сваког радног дана до 14,00 часова или се шаљу путем 
поште на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Наставник за област Педагошке и андрагошке 
науке или Математичке науке, ужа област 

Методика наставе математике
са 80% радног времена, заснивање радног односа 

на време у зависности од избора у одговарајуће 
звање

УСЛОВИ: докторат, магистеријум у горенаведеном занимању. Поред 
наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: 
држављанство Републике Србије; здравствена способност; да нису 
правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 
став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да 
поднесу: биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем 
раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа студија; 
препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и стручном 
раду кандидата, из установе у којој је кандидат изводио наставу у 
претходном периоду, која садржи оцену о резултатима ангажовања 
у настави и развоју наставе и развоју других делатности установе и 
другим резултатима оцењивања кандидата; списак научних, стручних 
радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на 
други начин докажу да су објављени; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о држављанству, не старији од 6 месеци; лекарско уверење 
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом 
документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документа-
цију слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Алгебра и логика
у Институту за математику и информатику

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области матема-
тичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Статутом факултета, Правилником о условима за 
избор наставника факултета и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем 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 орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

34202 Грошница - Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/17. 

године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, савла-
дан програм обуке за педагошког асистента. Потребно је да кандидат 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и уз пријаву на 
конкурс поднесе следеће доказе: о поседовању одговарајуће врсте 
и степена стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању); уверење о држављанству Републике Србије (оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); оверена фотокопија уверења о 
завршеној обуци за педагошког асистента и извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Потврду да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
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утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уз 
пријаву на конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 034/313-622.

КРАЉЕВО
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка запослене са 

функције директора школе

Наставник енглеског језика
са 21% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији, Правилником о организацији 
и систематизацији радних места, и то: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има образовање у 
складу са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), а у 
погледу врсте стручне спреме да испуњава услове прописане Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији; образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом); 
уверење о држављанству; диплому о врсти и степену стручне спреме; 
доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за извођење наставе на српском 
језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 

установе); доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (фотокопија индекса или 
посебна потврда да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, односно да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или уверење о положонем стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу). Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања 
конкурса у публикацији „Послови“.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4

тел. 036/382-047
e-mail:etskkv@ptt.rs

Професор историје
на одређено време, за 40% радног времена

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет 
сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Кандидати треба да поднесу молбу уз обавезно навођење јединстве-
ног матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и доказ о 
држављанству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у средствима јавног информисања. Пријаве по 
огласу поднети на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене запослене која је распоређена на послове 
помоћника директора школе за школску 2016/17. 

годину 
Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене запослене која је на породиљском 

одсуству и одсуству ради неге детета 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови за пријем у радни однос 
доказују се на основу чл. 120 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016): доказом о степену стручне спреме, 
односно одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од шест месеци); доказом о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старијим 
од 6 месеци, подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду); доказом да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); уверењем 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); изводом из матичне књиге рођених. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним 
ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс” или лич-
но код директора.
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КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у 
Трнавцима и Гаревини

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, у Злегињу и 

Доброљупцима
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе, оригинал или оверене фотокопије уверења о држављанству 
РС (не старије од шест месеци) и извода из матичне књиге рођених. 
Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Наставник немачког језика
за 67% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање одговарајућег смера сходно чл. 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да је кандидат држављанин Републике Србије, 
потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених рођених; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља шко-
ла. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије докумената 
издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уве-
рење се доставља по коначности одлуке о избору. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник разредне наставе
у подручном одељењу у Богдању, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

Наставник информатике и рачунарства
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са руководеће функције

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 68/15, 62/16), кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити 
(оверене преписе): диплому о потребној стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду високош-
колске установе којом се потврђује да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, лично или на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Предавач струковних студија за ужу област 
Хемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: магистар физичкохемијских наука, објављени стручни, науч-
ни радови и др.

Наставник струковних студија за ужу област 
Страни језик (наставник енглеског језика)

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: филозофски факултет, група енглески језик, објављени 
стручни, научни радови и др.

Предавач струковних студија за ужу област 
Математика информатика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: магистар радиокомуникације и професионалне електронике, 
објављени стручни, научни радови и др.

Предавач струковних студија за ужу област 
Математика информатика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: електронски факултет, магистар електротехничких наука, 
објављени стручни, научни радови и др.

ОСТАЛО: Услови за избор у звање су прописани Законом о високом 
образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати подносе: био-
графске податке, преписе диплома, списак објављених радова и дру-
гих публикација и копије радова и публикација. Биографске податке 
и списак објављених радова и других публикација кандидати подносе 
у штампаном и електронском облику. Пријаве се подносе на наведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лесковац
тел. 020/488-007

Наставник разредне наставе
у Сувом Долу, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Наставник српског и босанског језика
у Лескови и Сувом Долу, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

 Наука и образовање 
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са одредбама Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ним школама и да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 - аутентично тумачене, 68/15 и 62/16 
- одлука УС). Општи услови: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовањa и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата (наставника) директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизичких способности, 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Уз пријаву приложити: диплому или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Уверења не смеју бити старија од 6 
месеци, изузев извода из матичне књиге рођених, уколико се ради о 
новом обрасцу, а фотокопије морају бити оверене. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. Све пријаве са прило-
женом документацијом предати секретару школе, од 9 до 12 часова 
или послати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, и 68/15) - високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога; да имају психичку, физичку здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да имају дозволу за рад (лиценцу); да имају 
обуку и положен испит за директора школе; да имају најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; лекарско уверење о психофи-
зичкој способоности за рад са децом; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а и уверење да нису под истрагом надлежног 
суда; потврду о радном искуству; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уко-
лико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пријава која не садржи доказ 
о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, уз 
обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у законом 
прописаном року. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и нспотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на број телефона: 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 30% радног времена 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 44,44% радног 
времена 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), однос-
но високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2015. 
године, све у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико 
се ради о новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља доказ да 
кандидат није осуђиван и доказ да је кандидат способан за рад са 
ученицима. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат дос-
тавља лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објаљивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Контакт телефон: 016/796-672.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2016/17. годину, 

односно до 31.08.2017. године 

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има завр-
шен најмање IV степен стручне спреме; да има положен испит из 
уводне обуке за педагошког асистента; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом (уверење доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља уста-
нова); да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе: краћу радну биографију (CV); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; сертифи-
кат Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошке 
асистенте; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверене 
фотокопија); уверење из казнене евиденције прибавља установа по 
службеној дужности. Наведена документа не смеју бити старија од 
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од стране 
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За ближе 
информације о конкурсу обратите се правној служби, на телефон: 
016/255-366.

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 45  02.11.2016. | Број 698 |   

НИШ
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Наставник немачког језика
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); 
дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник енглеског језика
са 68,89% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); 
дипломирани филолог англиста - мастер.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 8 став 2 и 4, чланом 120 
став 1 тачка 1-5 и чланом 121 став 10 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16 и 11/16) и то: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, “Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење, 68/15); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву доставити: 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење надлежне 
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 

доставља оверену фотокопију уверења надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће висо-
кошколске установе о положеном испиту из српског језика (за канди-
дате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима, директор доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

тел. 018/4265-100

Професор српског језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, а најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор срп-
ског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; профе-
сор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор 
српскохрватског језика са источним и западним словенским језици-
ма; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор 
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; 
професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компа-
ратиста; мастер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика)).

Професор физичке културе
са 60% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог, а најдуже до 
31.08.2017. године

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

 Наука и образовање 
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15): одговарајуће високо образовање из чл. 
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; занимање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/13, 10/16). Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Органска хемија и биохемија

на Департману за хемију, на одређено време 60 
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке. Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о докторату; спи-
сак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у 
часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу 
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА 

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник српског и босанског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, а најдуже до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о 

избору кандидата по конкурсу

Наставник психологије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, а најдуже до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о 

избору кандидата по конкурсу, са 20% радног 
времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, а најдуже до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о 

избору кандидата по конкурсу, са 30% радног 
времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене запослене - 

помоћника директора, до 31.08.2017. године, са 
60,5% радног времена

Наставник устава и права грађана
на одређено време ради замене помоћника 
директора, до 31.08.2017. године, са 60,5% 

радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако: за наставнике - има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има одговарајуће образовање, сходно 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/90 и “Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07 и 7/08, 15/2013); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано сходно члану 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/13); да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а 
уверење да кандидат није кажњаван прибавља установа. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 47  02.11.2016. | Број 698 |   

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 036/316-867

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Психолог
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима 
прописаним законмом, и ако има: одговарајуће високо образовање 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. сеп-
трембра 2005. године, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, одговарајуће образовање 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван сходно члану 120 Закона о основама система и образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Лекарско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду, а уверење да кандидат није кажњаван прибавља школа. 
Пријаве са потпуним документима доставити на адресу школе: ОШ 
„Рифат Бурџевић“, 36300 Нови Пазар, Ослобођења 103. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ 
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник грађевинске групе предмета
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства 

Наставник грађевинске групе предмета
на одређено време до повратка радника који је 

именован на функцију у државном органу 

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства 

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање - кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и уценицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује оразовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне 
књиге рођених, потврду или уверење високошколске установе да су у 
току студија положили испит из педагогије и психологије или оверену 
фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, радну књижицу, уверење о држављанству, доказ 

о познавању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад. Уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља школа. Лекарско уверење кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Пријава са потпуном доку-
ментацијом доставља се на адресу школе. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“ - СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 
СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53 
тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област Теоријско-
политичке науке 

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области и 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом факултета и способност за наставни рад. 

Асистент за ужу научну област Политикологија 
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области и 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом факултета и способност за наставни рад. 

Асистент за ужу научну област Кривичноправне 
науке 

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет из одговарајуће области и 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом факултета и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова подносе се факултету.

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

e-mail: shristic@eunet.rs
тел. 021/752-287, 021/751-578

Домар и курир
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства, а најдуже до годину дана 
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: III степен струч-
не спреме металске струке - КВ радник бравар или металостругар; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења или дипломе са завршеним III степеном стручне 
спреме металске струке КВ радник - бравар или металостругар. 

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, а најдуже годину дана 

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године по 
програму за клавир или дипломирани музичар пијаниста по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
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рад; да има радни стаж у струци за радно место које се тражи конкур-
сом од најмање 5 година. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музичара 
пијанисту или мастер музички уметник - професионални статус клави-
риста; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту уколико је исти положио и доказ о радном стажу. 

Наставник хармонике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 90% радног времена 

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за 
хармонику или дипломирани музичар акодеониста/хармоникаш по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има радни стаж у струци за радно место које се тражи 
конкурсом од најмање 5 година. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музи-
чара флаутисту или мастер музички уметник - професионални статус 
флаутиста; оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту уколико је исти положио. 

Секретар установе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са положеним стручним испитом за секрета-
ра, у складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005.
године; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има радни стаж у струци за радно место које се тражи конкурсом од 
најмање 5 година. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења или дипломе за дипломираног правника или 
уверења о завршеним мастер студијама; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту уколико је исти 
положио. 

Наставник виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

2 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за 
виолину или дипломирани музичар - виолиниста по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005.године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има радни стаж у струци за радно место које се тражи конкурсом од 
најмање 5 година. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музичара виоли-
нисту или мастер музички уметник - професионални статус виолини-

ста; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту уколико је исти положио и доказ о радном стажу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на горе наведену адресу школе.

ОШ “МИЛЕТА ПРОТИЋ”
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

тел/факс: 021/758-006

Наставник ликовног васпитања
са 45% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања 
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) 
кандидат треба да испуњава и следеће услове за рад: да има одго-
варајуће образовање прописано чл. 8. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника основној школи (“Сл. гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Кандидати 
за радно место наставника ликовног васпитања треба поред напред 
наведених услова и да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
као и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому 
о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; кратку биографију (CV) и доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или 
доказ о положеном стручном испиту. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, односно до 31.08.2017. године 
УСЛОВИ: средња школа; познавање ромског језика; поседовање 
сертификата о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс достави-
ти следећу документацију: оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оверену копију дипломе о стеченом образовању; оверену 
копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; кратку био-
графију (CV); уверење о завршеној школи ромологије; сертификат о 
завршеној обуци за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Уверење о неосуђиваности прибавља установа по служ-
беној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Поднета докумен-
тација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријављивање на конкурс за радно место педа-
гошког асистента је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Логистика и 

интермодални транспорт
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме саобраћајне струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Телекомуникације и 

обрада сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике-телеко-
муникације и обраде сигнала, услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке примењена математика, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких 
наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке примењене рачунарске 
науке и информатике, услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента за ужу област 
Организације и технологије транспорта

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента за ужу област 
Телекомуникације и обрада сигнала

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Графичко инжењерство

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке графичко инжењерство 
и дизајн, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука. 

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, физичке струке, услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Теоријска и примењена математика

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 1 године

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука. 

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област Електрична мерења, метрологија и 

биомедицина
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства, услови прописани чланом 71. Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука. 

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област Пројектовање и испитивање машина и 

конструкција, транспортна техника и логистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област: Аутоматика и управљање системима

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електронике и рачунар-
ства, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Електроенергетика
са 50% радног времена на одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке-електроенер-
гетикчке струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факул-
тета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса), краћу биографију, оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама, (дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), 
фотокопију или очитану личну карту, уверење да кандидата није пра-
воснажно осуђиван, списак објављених научних радова, књиге и саме 
радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана, а 
за сараднике 7 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу за сваки конкурс посебно.
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САОБРАЋАЈНА ШКОЛА “ПИНКИ”
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

тел: 021/527-155

Наставник математике
са 95% радног времена, на одређено време ради 

замене запосленог, најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани математичар-професор 
математике; дипломирани математичар за математику економије; 
професор математике - теоријско усмерење; професор математи-
ке - теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор 
информатике-математике; професор хемије-математике; професор 
географије - математике; професор физике - математике; професор 
биологије-математике; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани математичар-математика 
финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломира-
ни професор математике-мастер; дипломирани математичар - мас-
тер; мастер математичар; мастер професор математике. Лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије). 

Наставник стручних предмета - Економика 
и организација саобраћаја, Шпедиција, 

Транспортно право и шпедиција, Пословање 
саобраћајних предузећа

на одређено време ради замене запосленог, 
најдуже до 31.08.2017. године 

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани саобраћајни 
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја; мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске студије у области 
економије; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства. 

Наставник практичне наставе за железнички 
саобраћај (за образовне профиле саобраћајно-

транспортни техничар и транспортни 
комерцијалиста)

са 97% радног времена, на одређено време ради 
замене запосленог, најдуже до 31.08.2017. године 

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; инжењер саобраћаја, железнички смер; мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу железнички саобраћај и транспорт; дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 
железнички саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер 
железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне сту-
дије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај; 
струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне 
струковне студије на студијском програму, односно модулу железнич-
ки саобраћај. 

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета 

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност).

Наставник физике
са 52% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са функције директора у 

првом мандату, најдуже до 29.08.2017. 
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани инжењер физике, смер индустријска 
физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физи-
чар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипло-
мирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физи-
ке; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар 
- мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; 
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке - хемије - мастер; дипломирани професор физике - информатике 
- мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипло-
мирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика-мастер; 
мастер физичар; мастер професор физике. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области физике. 

ОСТАЛО: кандидат мора да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35 /15- аутентич-
но тумачење и 68/15); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа службеним путем); 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са наведеним нази-
вом радног места за које се подноси, кандидат доставља: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења (ако диплома није 
уручена) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или 
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске 
установе којим доказује да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уколико је кандидат положио испите из педагогије и психо-
логије доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију 
потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; 
уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лицен-
цу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односну испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или ове-
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рену копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању језика 
- оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом, 
вишем или средњем образовању на српском језику или оверену фото-
копију потврде о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом слати на горе наведену адесу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

e-mail: mladostpu@gmail.com

Медицинска сестра у групи
на одређено време најдуже 2 године 

УСЛОВИ: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); средње образовање - медицинска сестра - васпи-
тач. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са 
битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми. У поступку одлучивања о 
избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлу-
ку о избору у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Неће бити узете у 
разматрање пријаве пристигле електронском поштом. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.10.2016. 
исправља се у условима и исправно треба да гласи: Струч-
ни сарадник за област ликовних уметности, ужа област Гра-
фика, на одређено време 4 године; УСЛОВИ: високо образо-
вање првог степена основних академских студија из области 
ликовних уметности, ужа област графика.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ПИНКИ”

21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 12
тел. 021/6040-687

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

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

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за 
наставника енглеског језика или професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења или дипломе за професор односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност и лица која испуњавају услове у 
складу са Правилника о врсти стручне спреме наставника који изво-
де обрзовно васпитни рад из страног језика као обавезног предмета 
програма у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013); оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту уколико је исти положио. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“КОЗМА И ДАМЈАН”

21460 Врбас, Његошева 2

Професор социологије са правима грађана
35% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове предвиђе-
не Законом о раду, као и посебне услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, односно да имају одговарајуће образовање, пси-
хичку физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања; држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (у оригиналу 
или оверене фотокопије): диплому; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на 
наведену адресу школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове предвиђе-
не Законом о раду, као и посебне услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, односно да имају одговарајуће образовање, пси-
хичку физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања; држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (у оригиналу 
или оверену фотокопију): диплому; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
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физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу школе.

ПАНЧЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел. 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@edu.rs
www.svsavapancevo@edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Општи услови: прописани чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Посебни услови: прописани чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013). Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ Пан-
чево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, извод из МК држављана, не старији од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из МК рођених (оригинал 
или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

Наставник стручно-теоретских предмета
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз приложену пријаву, са биографијом и копијом личне 
карте, у радни однос може да буде примљен кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/13 и 68/15), и то: дипломирани музичар етномузиколог, 
мастер теоретичар уметности, професионални статусетномузико-
лог, има држављанство Републике Србије, има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 2 алинеја 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из алинеја 3 и 4 прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу:

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 

„УГРИН БРАНКОВИЋ“ 
12240 Кучево, Вука Караџића бб

тел. 012/850-131

Наставник историје
за рад у Кучеву и Буковској, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 
8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања 
и у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-

дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
мора имати образовање из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије, психологије и методике или је положио испит за лиценцу, 
односно стручни испит, сматра се да има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; послове наставника, васпи-
тача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу 
за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник, васпи-
тач и стручни сарадник: 1. приправник (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 2. лице које испуњава усло-
ве за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом 
стеченим ван установе (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 3. лице које је засновало радни однос на одређе-
но време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа); 4. сарадник у предшколској установи (ако 
има образовање из члана 8 став 4 Закона); 5. педагошки асистент 
и помоћни наставник. Послове наставника историје може да обавља 
лице које је стекло неко од следећих звања: професор историје, про-
фесор историје и географије, дипломирани историчар, мастер истори-
чар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије историје.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно дос-
тави: доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотоко-
пија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања) и доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисципли-
на (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да је стекао средње, више или високо образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику 
сматра се доказом о знању српског језика). Извештај из казнене еви-
денције прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење 
(оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Психолошку процену способности врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке про-
цене директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обрати-
ти се директору школе, на број телефона: 012/850-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ” 

12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог, до његовог повратка 

са вршења функције, а најдуже до 05.07.2017. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 
120 став 1 тачка 1 до 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, број 72/09 и 52/2011 и 55/2013), а одгова-
рајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања 
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наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних програма у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању - ори-
гинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу: 
ОШ „Слободан Јовић“, Волуја бб, 12256 Волуја. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на број телефона: 012/880-100.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве бб

тел. 012/885-120

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 95% радног времена

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аут. тумачење и 68/15): поседовање одговарајућег образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има стручну спрему 
прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12 ,15/13,2/16,10/16 и 11/16); поседовање 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченог на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу или струч-
ни испит, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандида-
ти треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: дипло-
му или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених - потврду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-

мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагодије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености 
услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља шко-
ла, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/226-422

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипомске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Канди-
дат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, 
у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Кандидат мора да има одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси оверене фотокопије дипломе и уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), као и извода из матич-
не књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. 
Пријаве се могу поднети непосредно или поштом на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву 
доставити и биографске податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Брезници, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13,35/15 и 68/15); да је стекао одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
септембра 2005. године. Кандидат мора да има одговарајућу струч-
ну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника разред-
не наставе - доказ: уверење или диплома о стеченом образовању 
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци); кандидат мора да има 
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образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено у високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - доказ: уверење или други 
документ који потврђује да је кандидат положио испите из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); да 
је држављанин Републике Србије - доказ: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и учеицима - доказ: лекарско уверење и потврда Нацио-
налне службе за запошљавање (доставља се приликом закључивања 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља установа након 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и кратком биогра-
фијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МИША ЦВИЈОВИЋ”
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9

тел. 033/713-951

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити изабран вас-
питач или сарадник који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 1. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом; држављанство Републике Србије; 
знање језика на којем се изводи васпитно-образовни рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора 
може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих усло-
ва, има одговарајуће образовање стечено на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више образовање и најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање је 15 дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену копију дипломе, оверену копију 
лиценце, доказ о годинама проведеним на раду у установи. Ближе 
информације о конкурсу могу добити код секретара установе. 

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник стручних предмета пољопривреде - 
Заштита биља

на одређено време до повратка запосленог са 
функције, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 

стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/8, 5/11, 8/11, 11/12 и 9/13); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и да је држављанин РС.

Наставник стручних предмета пољопривреде - 
Пољопривредна техника

у другом разреду и професионална пракса, са 
50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/8, 5/11, 8/11, 11/12 и 9/13); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и да је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, лекарско уверење (доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора о раду), потврду са факул-
тета о положеним испитима из психологије, педагогије, методике у 
вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или потврду о положеном 
стручном испиту. Рок за достављање докумената је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОШ “МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат доставља: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању - IV степен стручне спреме, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, сертификат издат 
од стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања.

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнез Михаилова бб
тел. 026/751-333, 751-071

Наставник математике
са 67% радног времена, сходно члану 132 став 6 
тачка 1, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, у складу са чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе: радну биографију, уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образо-
вању (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци), оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи или доказ да су испите положили у току студија. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима.

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено време, 

сходно члану 132 став 1 тачка 2 - преузимање 
запосленог са листе и став 6 тачка 2

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, у складу са чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Пра-

вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе: радну биографију, уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образо-
вању (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци), оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи или доказ да су испите положили у току студија. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел/факс: 022/500-307

Наставник енглеског језика у првом циклусу
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 50% радног времена, 
тј. 10 часова у настави недељно

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор раз-
редне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика и 
књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психо-
лог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) настав-
ник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о 
основној школи, 7) наставник одговарајућег страног језика са поло-
женим стручним испитом по прописима из области образовања или 
лиценцом за наставника, 8) наставник разредне наставе, 9) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној шко-
ли, а које је на основним студијама положило испите из педагошке 
психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
11) професор разредне наставе који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједнич-
ког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар - информатичар, 
13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и књижевности, 15) 
мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ - мастер, 17) мастер учитељ, 
који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уве-
рење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломи-
рани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира, 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из тач. 2), 4), 
5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег јези-
ка, треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Лица из тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим 
уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Лица из свих тачака треба да савладају и обуку за наставу 
страног језика на раном узрасту, у трајању од 25 сати, у организацији 
Завода за унапређивање васпитања и образовања - Центар за профе-
сионални развој, односно друге организације коју овласти Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење 
наставе страног језика у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил), односно мастер фило-

 Наука и образовање 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



   |  Број 698 | 02.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs56 

лог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно про-
фесор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер про-
фесор или професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат достави 
оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе и уве-
рења о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСТ”

22304 Нови Бановци
Насеље Бановци Дунав, Кабларска бб

тел. 022/340-983

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање, на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије), у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије) - вас-
питач, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема медицинске струке - медицинска 
сестра - васпитач, IV степен стручне спреме.

Логопед
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломи-
рани логопед - мастер) завршене специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, или дипломирани логопед 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа, I/II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да имају држављанство 
Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе 

о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве доставити на адресу: ПУ „Радост“ Нови Бановци, 22303 Бановци 
Дунав, Кабларска бб, са назнаком „За конкурс“ и обавезно навести 
радно место за које се конкурише.

ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

Наставник биологије
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 28 часова недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/ и 75/14), кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то: 
да имају одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука Уставног 
суда) и члану 3 став 1 тачка 10 Правилника o степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 
11/16); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да су држављани Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник хемије
на одређено време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запослене са места 

помоћника директора, до 31.08.2017. године, за 
12 часова недељно 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и 
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) 
и члану 3 став 1 тачка 11 Правилника o степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да су држављани Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник немачког језика
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, на одређено време, замена одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства, до 31.08.2017. године, за 

28 часова недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треб да испуњава и посебне услове, и то: 
одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 
55/13 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) и 
члана 2 став 2 тачке 1-19 Правилника o степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања/уверења ако диплома није уручена), а 
за наставника немачког језика: доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења - ако диплома није издата) док се ниво 
знања Б2 доказује уверењем о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међуна-
родно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија документа  који изда високошколска установа, односно уверење 
или други одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о нео-
суђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон 022/561-420. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел/факс: 022/443-110

e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013): да поседује одговарајуће 
високо образовање из чл. 8. став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
има држављанство Републике Србије; да није осуђиван у складу са 
одредбом чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи следећа документа: био-
графију са кратким прегледом кретања у служби; диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању (оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена законом прибавља школа. Доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-

кацији „Послови”. Пријаве на конкурс достављају се путем поште или 
лично на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити 
од секретара школе, на телефон: 022/443-110. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„18. ОКТОБАР“
24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9

тел. 024/723-004

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 50% радног времена, за рад на 

мађарском наставном језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016): професор педагогије, дипломи-
рани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломира-
ни школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европских система преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или дипло-
му о стеченом образовању, доказ да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да знају језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад - све у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Доказ о здравственој  способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Конкурс за избор наставника за текућу школску 
2016/17. годину:

Анатомија и физиологија
са 20% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка запосленог 
са привремене спречености за рад, преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Основе анатомије и физиологије
са 10% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка запосленог 
са привремене спречености за рад, преко 60 дана 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, доктор сто-
матологије.

Хигијена и здравствено васпитање
са 20% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка запосленог 
са привремене спречености за рад, преко 60 дана
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УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - спе-
цијалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, док-
тор медицине, специјалиста доктор медицине - специјалиста хигијене.

Хигијена
са 10% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка запосленог 
са привремене спречености за рад, преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - спе-
цијалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, док-
тор медицине, доктор стоматологије.

Анатомија и физиологија
са 33% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са привремене спречености 
за рад, преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Хигијена са здравственим васпитањем
са 10% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са привремене спречености 
за рад, преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - спе-
цијалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, док-
тор медицине, специјалиста доктор медицине - специјалиста хигијене.

Здравствена нега - вежбе
са 10% радног времена, на мађарском наставном 

језику, на одређено време, замена запосленог 
преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство 

ради неге детета)
УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, виша медицинска сестра 
- техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене 
неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана меди-
цинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Здравствена нега - блок
са 16% радног времена, на мађарском наставном 

језику, на одређено време, замена запосленог 
преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство 

ради неге детета)
УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, виша медицинска сестра 
- техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене 
неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана меди-
цинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Прва помоћ - блок
са 21% радног времена, на мађарском наставном 

језику, на одређено време, замена запосленог 
преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство 

ради неге детета)
УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, (1) доктор медицине, (2) 
доктор стоматологије, (3) специјалиста доктор медицине, одгова-
рајуће специјализације, (4) виша медицинска сестра, (5) виша меди-
цинска сестра - техничар, (6) виша медицинска сестра општег смера, 
(7) виша медицинска сестра интернистичког смера, (8) виша медицин-
ска сестра хируршког смера, (9) виши медицински техничар, (10) виша 
медицинска сестра, (11) струковна медицинска сестра, (12) организа-

тор здравствене неге, (13) специјалиста струковна медицинска сестра, 
(14) дипломирана медицинска сестра, (15) мастер медицинска сестра. 
Лице из подтачки (4)-(15) ове тачке треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Здравствена нега - блок
са 31% радног времена, на одређено време, 

замена запосленог преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета)

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, виша медицинска сестра 
- техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Прва помоћ - блок
са 21% радног времена, на одређено време, 

замена запосленог преко 60 дана, породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, (1) доктор медицине, (2) 
доктор стоматологије, (3) специјалиста доктор медицине, одгова-
рајуће специјализације, (4) виша медицинска сестра, (5) виша меди-
цинска сестра - техничар, (6) виша медицинска сестра општег смера, 
(7) виша медицинска сестра интернистичког смера, (8) виша медицин-
ска сестра хируршког смера, (9) виши медицински техничар, (10) виша 
медицинска сестра, (11) струковна медицинска сестра, (12) организа-
тор здравствене неге, (13) специјалиста струковна медицинска сестра, 
(14) дипломирана медицинска сестра, (15) мастер медицинска сестра. 
Лице из подтач. (4)-(15) ове тачке треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Здравствена нега деце раног узраста - блок
са 7% радног времена, на одређено време, замена 
запосленог преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета)

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, виша медицинска сестра 
- техничар, виша медицинска сестра, специјалиста струковна меди-
цинска сестра, организатор здравствене неге, струковна медицинска 
сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, 
виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра 
интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког смера, 
виши медицински техничар. Лице из ове тачке треба да има претход-
но стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјал-
на заштита за образовне профиле педијатријска сестра - техничар и 
медицинска сестра - васпитач.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа докумен-
та: молбу са биографијом, оригинал дипломе или оверену фотокопију 
дипломе, доказ у складу са чланом 8 став 4 Закона да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона), доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу са 
чланом 121 став 7 Закона доказује се стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или положеним испитом из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, оригинал уверења о држављанству 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (прибавља школа), 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уго-
вора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, (прибавља школа).

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Члан 8 став 2 Закона регулише да је наставник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изу-
зетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музич-
кој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које 
се не образују наставници са одговарајућим образовањем из члана 
8 став 2 Закона, може да обавља и лице са одговарајућим образо-
вањем из члана 8 става 3 Закона. Члан 8 став 3 Закона регулише да 
изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Правилник о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015) 
прописује се степен и врста образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама за 
сва подручја рада и то за стицање средњег образовања и васпитања 
у трогодишњем и четворогодишњем трајању. У поступку одлучивања 
о избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у року од осам дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору 
наставника у року од осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњавању услова огласа доставити 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на следећу адресу: 
Средња медицинска школа, Београдски пут 126, 24000 Суботица.

ОИСШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог - наставник у индивидуалном 
третману - соматопед

за 30% радног времена, за рад на српском 
наставном језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са моторичким поремећајима, дипломи-
рани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са моторичким поремећајима, мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора, мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабили-
татора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог мастер 
који је на основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.

Дефектолог - наставник теоријске наставе у 
подручју рада текстилство и кожарство

за 30% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: из члана 7 став 1 тачка 1 и 2 Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 
и 11/2016).

Дефектолог - наставник предметне наставе
за 30% радног времена, на мађарском наставном 
језику, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развој, дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог, мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора, мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабили-
татора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених 
чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да имају одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство Републике Србије, да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Када се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
На основу чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања послове наставника и стручног сарадника у школи у којој 
се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, 
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику националне мањине или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Наставник 
мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку 
одлучивања о избору наставника вршиће се претходна провера пси-
хофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, потврду 
са факултета о положеним испитима из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина, доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. У пријави обавезно назначити на које радно 
место се конкурише. Уверење да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа 
од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и 
непотпуна документација се неће разматрати.

 Наука и образовање 
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 , 44/10,93/12, 89/13, 99/14 и 
45/15 - аутентично тумачење 68/15), Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија 
у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена информатичке струке, доказ о ста-
тусу студента дипломских академских или специјалистичких студија, 
доказ о укупној просечној оцени на студијама првог степена, списак 
радова као и саме радове (на захтев комисије), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ да није осуђиван (при-
бавља се у МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секре-
таријату школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА” 

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове прописане чланом 59 чланом 8 став 2 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/2015 - аутентично тумачење) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр. 108/2015): одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије у 
складу са Законом о високом образовању „Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 - почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године) за наставника, педагога и психолога, дозволу 
за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психоло-
га, држављанство Републике Србије, да је савладало обуку и да има 
положен испит за директора установе, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа), да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Правилником о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања кандидат за директора установе образовања и 
васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и васпитања 
предност за избор директора установе образовања и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања. Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да оствари предност приликом 
избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 

за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања (оригинал), биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније делатности (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита 
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа. Изабрани кандидат биће дужан, 
да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке 
и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс за избор директора школе” 
или лично у просторијама секретара школе од 8 до 13 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон број: 024/692-120. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87 

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави 
кандидат који испуњава опште услове за заснивање радног односа 
прописане чланом 24 Закона о раду, посебне услове предвиђене чла-
ном 59 става 2, става 5 и става 6 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и услове из члана 36 и члана 38 
става 2 Статута ОШ “Мајшански пут”, и то: да је држављанин Репу-
блике Србије, да је наставник или педагог или психолог који је сте-
као одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да посе-
дује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поред српског језика и знање мађарског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Мајшан-
ски пут“, Суботица, да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и 
положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на 
начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чланом 59 
Закона о основама система образовања и васпитања).

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно 
лиценци за наставника, односно стручног сарадника, потврду посло-
давца о радном стажу на пословима образовања и васпитања, са 
подацима о пословима које је обављао, фотокопију радне књижице, 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
установи, биографију са кратким прегледом кретања у служби, доказ 
о својим стручним и организационим способностима (предлог про-
грама рада директора школе). Уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу школе или предати лично у просторијама секретаријата шко-
ле, са назнаком „Пријава за конкурс за директора“. Рок за подношења 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник хемије
са 90% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, дипло-
мирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар - профе-
сор хемије, дипломирани хемичар - мастер, мастер хемичар, мастер 
професор хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије хемије. 

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад 

у одељењима на мађарском наставном језику 
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, дипло-
мирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар - профе-
сор хемије, дипломирани хемичар - мастер, мастер хемичар, мастер 
професор хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије хемије. 

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђе-
них чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати треба да испуњавају опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: има одговарајуће високо образовање 
(прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013 и 1/2016): на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стру-
чне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; наставник мора да има и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским системом 
преноса бодова. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће 
се претходна провера психофизичких способности кандидата. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
потврду са факултета о положеним испитима из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, за радно место наставник хемије на мађарском наставном јези-
ку (да је стекао средње, високо или више образовање или положио 
испит из тог језика на одговарајућој високошколској установи, овере-
на фотокопија сведочанства, дипломе или потврде о положеном испи-
ту на одговарајућој високошколској установи). Уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, по службеној 
дужности прибавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом слати на 
горенаведену адресу. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација 
се неће разматрати. 

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за 
немачки језик. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на 
горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гаврило-
вић.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
“МИЛОРАД В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапшевића 1
тел. 031/563-692

Логопед
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: 1) дипломирани дефектолог логопед: да је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године; 2) да испуњава 
услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у сутанови, у складу са ЕСПБ; 3) кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед РС“, 15/2013); 4) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5) да није осуђиван пресудом за кривична дела у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система о образовању и вас-
питању; 6) држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1 
односно 2; доказ о испуњености услова из тачке 4 подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду; доказ из тачке 5 
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.
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ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Наставник у звању предавача струковних 
студија за ужу научну област Примењена 

механика, наставни предмет Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистар 
техничких наука или стручни назив специјалисте из области у којој 
се бира, завршен машински факултет, грађевински факултет; радно 
искуство у струци; објављени стручни и научни радови; способност за 
наставни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, 
оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, 
списак научних и стручних радова, потврда о радном искуству. Прија-
ве на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на 
CD-у, урађено у MS Word-у и штампаној форми.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу 
научну област Рачунарско инжењерство и 

информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија који 
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету или високој школи 
струковних студија, уверење о уписаном другом степену академских 
или специјалистичких студија, потврду о просечној оцени у току сту-
дија уколико оцене нема на дипломи.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образо-
вању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних мес-
та и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве се дос-
тављају на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена, на одређено време до 

краја школске године
УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15): на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 1а) да испуњава услове из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има 
образовање из психичких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4) да има држављанство РС; 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву при-
ложити доказе: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оверена фотокопија); доказ о испињености 
услова из тачке 1а). Доказ о испуњености услова из тачке 2) подноси 
кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Доказ из 
тачке 3) прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 9

тел. 031/812-341

Васпитач
на одређено време до завршетка ППП за 

радну 2016/17. годину, за рад у пропремним 
предшколским групана у ИО установе

4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач, у складу са Законом; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања;  извршена психолошка 
процена способности за рад с децом и ученицима у складу са законом. 
Доказ о психолошкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом, односно лекарско уверење доставља се пре закључивања 
уговора о раду, а процену психолошких способности за рад са децом 
врши надлежна служба запошљавања, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на упут установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ и телефо-
ном: 031/812-341.

ВАЉЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА

“ЖИВОРАД ГРБИЋ”
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Наставник виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета 

Корепетитор
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог 

Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета 

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета 
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника у основној музичкој школи и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура уметност и јавно информисање (за радна места настав-
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ника виолине и корепетитор), односно Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање за радна места наставник биологије и настав-
ник психологије. Уз пријаву се подносе: доказ о одговарајућем обра-
зовању(диплома или уверење о стеченом одговарајућем образовању 
и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља установа. Докази се прилажу у ориги-
налу или овереној фотокопији, на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ОШ “ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”

Село Жбевац
тел. 017/50-938

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка радника са 

функције, а најдуже до 20.07.2017. године, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у наведеном занимању, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство (не старије од 6 месеци) и уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца или није 
правоснажно осуђиван за кривично дело против достојанства лично-
сти и морала, уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријаве са потребном документацијом (оверене 
копије) доставити поштом или лично на адресу школе: ОШ „Драгомир 
Трајковић” Жбевац, 17521 Ристовац.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12

тел. 017/431-992

Наставник српског језика и књижевности
за 18 часова недељно, на одређено време до 

повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спремом у складу са систематизацијом 
за рад у гимназијама, VII степен стручне спреме - мастер.

Радник на одржавању хигијене
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са систематизацијом (основна шко-
ла).

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 

(осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос 
без одговарајућег испита), доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 30 дана од извршења провере код надлежне служ-
бе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве треба поднети на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 017/431-992.

ВРШАЦ
ПУ „АНЂЕЛКА ЂУРИЋ“

26340 Бела Црква, Први октобар бб
тел. 013/851-343

Директор установе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног сарадника, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и нај-
мање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. За директора предшколске установе може да буде изабрано и 
лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем за васпи-
тача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 
да је кандидат држављанин РС; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања – доказ прибавља уста-
нова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања и вас-
питања; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ 
о језику на ком се остварује васпитно-образовни рад (доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Лекарско уверење по одлуци 
Управног одбора прилаже изабрани кандидат ради достављања одлу-
ке Покрајинском секретаријату за образовање на сагласност. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу установе, 
са назнаком „За конкурс“.

ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ”
25348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222

тел. 013/856-197

Радник за одржавање хигијене - чистачица
на одређено време ради замене запосленог 

(одсуство ради неге детета)
УСЛОВИ: предвиђени Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у основној школи: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, основно образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), 
доказ о стручној спреми, тј. оверену фотокопију дипломе о стече-
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ном образовању. Документа се достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. 
Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 
и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља установа. Доказ о здравственој способности за рад (лекарско 
уверење) доставља се пре закључења уговора. Непотпуне или небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији  „Послови“.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-414

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.09.2016. године, 
поништава се у целости.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ“

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-414

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: одговарајуће високо образовање за 
наставника музичке школе, односно балетске школе и подручја рада: 
култура и јавно информисање, за педагога или психолога, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад (лиценцу); да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - дозволи за рад, потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, кратку биографију са 
подацима о кретању у служби и предлогом програма рада директора 
школе, доказ о знању српског језика (осим за кандидате које су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) се дос-
тавља пре закључења уговора о раду, односно пре ступања на дуж-
ност директора. Лице изабрано за директора школе које нема поло-
жен испит за директора, дужно је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити поштом на 
горенаведену адресу или лично, сваког радног дана од 8 до 13 часо-
ва. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
019/730-414.

ЗРЕЊАНИН
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник физичког васпитања
у одељењима на мађарском језику, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 70% 
радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапе-
ут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; 
дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мас-
тер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер профе-
сор физичког васпитања и кинезитерапије; да кандидадат има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама (оверена фотокопија дипломе - кан-
дидат подноси уз пријаву на конкурс).
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Наставник економике и организације предузећа
у одељењима у којима се настава изводи 

на мађарском језику, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани инжењер организа-
ције рада; дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске студије у области 
економије; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електротехника (ове-
рена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс). 

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије (оригинал 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци - кандидат подно-
си уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) 
- кандидат подноси доказ уз пријаву; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља шко-
ла по службеној дужности); доказ о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на мађарском језику или положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(доказ о испуњености услова - оверену фотокопију, кандидат подно-
си уз пријаву на конкурс). Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама докумената је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом слати поштом на адресу: Елек-
тротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, 23000 Зрењанин, 
Народног фронта 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб 

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност). 

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломирани 
биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; профе-
сор биологије - географије; професор биологије - хемије; професор 
биологије - физике; професор биологије - информатике; професор 
биологије - математике; дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - 
хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мас-
тер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог 
заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије; мастер професор биологије и географије; мастер професор био-
логије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије биологије. 

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ 
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 30% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог; 
академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни 
педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломи-
рани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - про-
фесор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - профе-
сор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани 
вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани 
сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани гра-
фичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликов-
них уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице 
са завршеним факултетом примењених уметности; лице са заврше-
ним факултетом примењених уметности и дизајна. 
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ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе 
- кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству кандидат подноси уз пријаву 
на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужнос-
ти); извршена провера психофизичке способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре 
доношења одлуке о избору). Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу: ОШ 
“Петар Петровић Његош”, 23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор филозофије
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење, 68/2015 и 62/2016): да има одговарајуће образовање 
на основу члана 8 Закона, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом доставља 
следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ 
о одговарајућем образовању, не старије од шест месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци), доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; сматраће се да кандидат има поменуто образовање 
и уколико достави доказ да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије (фотокопију индекса) или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (потврду о положеном испи-
ту). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 

дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Све потребне информације могу се 
добити позивом на број: 023/771-077.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7 
тел. 023/561-104

Наставник клавира за обављање послова 
клавирског сарадника

у основној музичкој школи, на одређено време 
до повратка запослене са одсуства са рада ради 

посебне неге детета

Наставник клавира
са 50% радног времена за рад у основној 

музичкој школи и 50% радног времена за рад у 
средњој музичкој школи, на одређено време ради 
замене запослене која обавља дужност директора

Наставник клавира
са 50% радног времена за рад у основној 

музичкој школи и 50% радног времена за рад 
у средњој музичкој школи, на одређено време 
ради замене запослене која обавља дужност 

помоћника директора

Наставник виолине
са 55% радног времена, за рад у основној и 
средњој музичкој школи, на одређено време 
ради замене запослене која обавља дужност 

помоћника директора

Наставник виолине
са 35% радног времена, за рад у основној и 

средњој музичкој школи, на одређено време ради 
замене запосленог на неплаћеном одсуству

Наставник солфеђа, теорије (у основној 
музичкој школи), музичких облика и историје 

музике (у средњој музичкој школи)
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене запослене која обавља дужност 

помоћника директора школе

Наставник харфе
у основној музичкој школи, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; лице 
које је стекло одговарајуће образовање мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирање од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, што је предвиђено чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

 Наука и образовање
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Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за 
послове за које је конкурс расписан предвиђени су Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92,21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04,5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15 - 
др. правилници), односно Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 18/13):

Клавирска сарадња у средњој школи: дипломирани музичар - 
усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани 
музичар - оргуљаш; академски музичар чембалиста; академски музи-
чар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чем-
балиста; мастер музички уметник - професионални статус: клавирис-
та, оргуљаш или чембалиста.

Клавирска сарадња у основној школи: дипломирани музичар 
- усмерења пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломи-
рани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; ака-
демски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски 
музичар чембалиста; мастер музички уметник - професионални ста-
тус: клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник виолине у средњој школи: дипломирани музичар - 
усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академ-
ски музичар виолиниста; мастер музички уметник - професионални 
статус - виолиниста.

Наставник виолине у основној школи: дипломирани музичар, 
усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академ-
ски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални 
статус - виолиниста.

Наставник солфеђа у основној школи: дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог; професор 
солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музи-
чар - педагог; мастер теоретичар уметности - професионални статус 
- музички педагог.

Наставник теорије музике у основној школи: дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог, композитор, или етномузиколог; 
академски музичар - композитор; професор солфеђа и музичке кул-
туре; професор солфеђа; дипломирани музички педагог; дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе; дипломирани композитор; 
дипломирани диригент; дипломирани музиколог; дипломирани етно-
музиколог; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус: музички педагог, музички теоретичар 
или етномузиколог; мастер музички уметник, професионални статус 
- диригент; мастер композитор.

Наставник музичких облика у средњој школи: дипломирани 
музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент 
или музички педагог; дипломирани композитор; дипломирани музи-
колог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педа-
гог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке култу-
ре; дипломирани диригент; академски музичар - композитор; мастер 
теоретичар уметности - професионални статус: музички теоретичар, 
етномузиколог, музички педагог или музиколог; мастер композитор; 
мастер музички уметник - професионални статус: диригент.

Наставник историје музике са упознавањем музичке лите-
ратуре у средњој школи: дипломирани музичар, усмерење ком-
позитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог; 
дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог; дипломирани 
диригент; дипломирани композитор; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке култу-
ре; професор музичке културе; мастер теоретичар уметности - профе-
сионални статус: музички теоретичар, етномузиколог, музички педа-
гог или музиколог; мастер композитор;  мастер музички уметник 
- професионални статус: диригент.

Наставник харфе: дипломирани музичар, усмерење харфиста; 
дипломирани музичар - харфиста; академски музичар харфиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус харфиста.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да поднесе: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из мати-

чне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати рад-
ни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. Доказ да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора; радна био-
графија - пожељно. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребним документима слати на адресу: Музичка школа 
“Јосиф Маринковић”, 23000 Зрењанин, Трг слободе 7. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање 

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 698 | 02.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs68 

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Конкурс за нови, осми циклус националног донаторског програма „Покрени се за посао“, у оквиру којег ће 100 нових 
предузетника добити бесповратну финансијску помоћ, отворен је до 31. јануара 2017.

Програм који спроводи НВО „Енека“ уз подршку компаније „Филип Морис“, има за циљ да подржи покретање и 
унапређивање малих и породичних предузећа широм Србије, наводи се у саопштењу дуванске компаније из Ниша. 

Бесповратна средства из програма „Покрени се за посао“ за 100 нових предузетника биће одобрена за куповину опреме не-
опходне за покретање или унапређење сопственог бизниса. Поред тога, корисницима ће као и до сада на располагању бити 
велики број обука, као и саветодавна помоћ економских стручњака, који ће их упутити у основе малог предузетништва.

Сви грађани са одрживим и креативним предузетничким идејама имају могућност да се пријаве на конкурс путем сајта 
www.pokrenisezaposao.rs.

„Веома смо поносни на резултате свих 606 бизниса које смо до сада подржали, као и на чињеницу да је у тим предузећи-
ма данас запослено више од 2.000 људи“, изјавила је Ивана Радмилац Ђурђић, менаџерка комуникација за југоисточну 
Европу компаније „Филип Морис“. И током овог циклуса, Национална служба за запошљавање преко своје мреже филијала и 
канцеларија информисаће незапослена лица и помоћи им око пријављивања за програм.

Осми циклус националног донаторског програма „Покрени се за посао“

Сајам запошљавања у Горњем Милановцу

Сајам запошљавања у Крушевцу

Сајам посетило преко 1.100 људи у потрази за послом

ШАНСА ЗА 100 НОВИХ ПРЕДУЗЕТНИКА

СМАЊЕЊЕ БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ

ПОСЛОДАВЦИ ТРАЖИЛИ ВИШЕ ОД 220 РАДНИКА 

Конкурс отворен до 31. јануара 2017.

Други овогодишњи сајам запошљавања на подручју Мо-
равичког округа одржан је у просторијама Галерије Култур-
ног центра у Горњем Милановцу, 20. октобра.

Учествовало је 19 послодаваца са подручја Горњег Ми-
лановца - са пријављеним потребама за запошљавање око 
120 лица. Тражени су различити образовни профили: дипло-
мирани инжењери машинства и електротехнике, дипломи-
рани технолози у области графичарства, менаџери, шивачи, 
радници у прехрамбеној производњи, продавци, возачи, не-
квалификовани радници. 

Сајам је отворио Дејан Ковачевић, председник општи-
не Горњи Милановац, који је изнео податак да је општина 

Горњи Милановац ове године из свог буџета издвојила сред-
ства за подстицање самозапошљавања 30 суграђана. 

Саша Обрадовић, директор Филијале Чачак НСЗ, навео 
је податак да је ово десети сајам запошљавања у Горњем Ми-
лановцу. 

„У Моравичком округу, општина Горњи Милановац је 
привредно најразвијенија. Евидентно је и смањење броја не-
запослених, а овај сајам је прилика да се тај тренд настави и 
у наредном периоду“, рекао је Обрадовић.

Велика очекивања имају и незапослени, који су у знат-
ном броју посетили сајам.

У крушевачкој Хали спортова 20. октобра одржан је сајам запошљавања на коме се представило 28 послодаваца који су 
исказали потребе за запошљавањем преко 220 радника. Сајам је свечано отворила Весна Лазаревић, заменица градоначел-
ника, истакавши улогу локалне самоуправе у смањењу незапослености, као и успешну сарадњу са Националном службом 
за запошљавање. 

„Ово је покушај да се заједничким радом пронађе посао за незапослене, којих према нашој евиденцији у Круше-
вцу тренутно има 14.783, а на сајам смо циљано позвали око хиљаду и по радника из струка које су послодавци тражи-

ли“, рекао је директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Мар-
ковић. Овај сајам је обележила потражња за занатским 
занимањима, углавном машинске, металске и грађевинске 
струке, а било је више понуда и за возаче. Када је у питању високостручни кадар, који је чинио око 12 одсто укупне потражње, 
шансу да дођу до посла имали су дипломирани грађевински инжењери, инжењери машинства и електроинжењери. Про-
цењује се да је сајам посетило преко 1.100 лица у потрази за послом. Ана Бацић

Ана Дојчиловић

     База од 10.000 радних биографија
     Компанија „DS Smith“, која се бави производњом картон-
ске амбалаже, тражила је троје дипломираних економиста 
и по једног дипломираног машинског инжењера и електро-
инжењера, а многи су желели да предају свој CV. 
   Гужва је била и на штанду компаније „Купер тајер“, која је 
тражила четири машинска и шест електроинжењера, као 
и по три електричара и механичара. Драгана Васић, из 
службе за људске ресурсе, каже да се увек са сајма запо-
шљавања врате са макар 200 биографија. У бази тог пре-
дузећа које запошљава 900 радника има више од 10.000 
радних биографија. Драгана напомиње да су компанији 
сада потребни електро, машински и пројектни инжењери 
са искуством, јер се отварају нове службе, али да је такав 
кадар дефицитаран.
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„Каравани запошљавања“ су нова услуга коју је НСЗ увела у спектар мера за помоћ незапосленима. Мобилни тим Фи-
лијале Пријепоље - Испостава Прибој боравио је 20. октобра у општини Прибој. Први караван је одржан у ОШ „Никола Тесла“, у 
месној заједници Бања. О услугама НСЗ информисано је 47 особа, док су четири уведене у евиденцију тражилаца посла. Сви 
су се сложили да је нова мера, која омогућава становништву из руралног подручја да се информише о услугама НСЗ, веома 
корисна.

Циљ каравана јесте да се незапослени у неразвијеним и мање развијеним општинама укључе у програм услуга које пру-
жа НСЗ. Како би тај циљ и остварили, обучени саветници за запошљавање и сарадници из програма запошљавања су кренули 
у посету руралним срединама које покрива Филијала Пријепоље.

У организацији Филијале Јагодина НСЗ, 20. октобра је отпочела обука за вођење 
пословних књига, чији је извођач Агенција за образовање „Академија“ из Чачка. Те-
оријски и практични део обуке спроводиће се у просторијама Техничке школе у Дес-
потовцу.

Обуку ће похађати шест незапослених са евиденције НСЗ у Деспотовцу, који су 
добили прилику да се професионално оспособе за самостално вођење пословних књи-
га и састављање финансијских извештаја за правна лица. Обука ће трајати 240 ча-
сова, а предвиђена динамика је пет дана у недељи по шест школских часова дневно. 
Полазницима су обезбеђени уџбеници, имају право на надокнаду трошкова превоза у 
висини цене месечне карте у јавном превозу, а током трајања обуке су и осигурани за 
случај повреде на раду и професионалне болести. Обука за вођење пословних књига, 
као и друге обуке незапослених, организују се са циљем да се повећа конкурентност 
ових људи на тржишту рада и да стекну одређена знања и вештине које ће их довести 
до бржег и квалитетнијег запошљавања. 

Сајам предузетништва у Ваљеву

Нова мера Националне службе за запошљавање

У Деспотовцу отпочела обука за тржиште рада

КАКО ДО СОПСТВЕНОГ ПОСЛА

„КАРАВАНИ ЗАПОШЉАВАЊА“ У ПРИБОЈСКОЈ ОПШТИНИ  

ШАНСА ЗА НОВЕ КЊИГОВОЂЕ

На Десетом сајму предузетништва, који је 20. октобра 
одржан у Ваљеву, представљено је око 200 предузетничких 
иницијатива. У оквиру пројекта „Шанса за нови почетак“, 
сајам су организовали Српска асоцијација менаџера (САМ), 
агенција DNA Communications и Америчка агенција за међу-
народни развој (УСАИД), уз подршку локалних партнера - 
Града Ваљева, Регионалне привредне коморе Ваљево и На-
ционалне службе за запошљавање.

„Шанса за нови почетак“ је пројекат за развој предузет-
ништва, који има за циљ да охрабри младе људе да се баве 
предузетништвом, али и да подстакне раднике који ће оста-
ти без посла у процесу реструктурирања да користећи своје 
знање и ресурсе покрену сопствени посао.

Око 400 посетилаца је имало прилику да чује више о 
предузетништву и предузетничким идејама, а представље-
не су и организације и институције којима се могу обратити 
за даље информације и савете. Презентоване предузетничке 
иницијативе осмишљене су на основу вишемесечног истра-
живања и у складу са специфичностима и потребама сваког 
региона у Србији. По висини инвестиције и делатностима 
иницијативе су разврстане у четири области: производњу, 
услуге, трговину и пољопривреду.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић из-
разио је задовољство што се јубиларни Сајам предузетништ-
ва одржава баш у Ваљеву.

„Након свих успона и падова, у последње време преду-
зетништво у Ваљеву има тренд раста, уз апсолутну подршку 
локалне самоуправе. У ери интернета и комуникација, посеб-
но место у предузетништву заузимају млади, а очекујем да 
ће Ваљево убудуће имати важно место на предузетничкој 
мапи Србије“, рекао је Гвозденовић.

Поред представника организатора и градоначелника, 
о значају Сајма предузетништва на отварању су говорили 
и Петар Николић, потпредседник РПК Ваљево и Михаи-
ло Милутиновић, директор Филијале Ваљево НСЗ, који је 
истакао значај мера активне политике запошљавања којима 
се подстиче предузетништво, као и значај сарадње са локал-
ном самоуправом. Милутиновић је изразио очекивање да ће 
у следећој години више новца из локалног буџета бити опре-
дељено за самозапошљавање.

Јасмина Андрић, из НСЗ Филијале Ваљево, предста-
вила је мере активне политике запошљавања, Марица 
Премовић, из РПК Србије, говорила је о могућностима које 
пружа франшизно пословање, а Филип Ђоковић, са Уни-
верзитета „Сингидунум“, о анализи изводљивости и послов-
ним моделима успешног предузетничког бизниса. Успешни 
предузетници - Иван Пантелић (Stiv Solutionis), Мирјана 
Урошевић (ДЕТА ПХ), Данијела Гајић (Образовни центар 
„Смарт“) и Јован Сипић (PR Lora Sweet Classik) - поделили су 
са посетиоцима своја искуства из праксе. 

Представљено око 200 предузетничких иницијатива

Рада Севић

Смиљана Крстић 

Александар Стикић 
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Академија информационо-комуникационих технологија у Нишу

ИТ – КЛАСТЕР АКАДЕМИЈА 

Регионални онлајн сајам запошљавања и образовања 
под називом „Виртуални дани каријера и знања 2016“, 
одржан је и ове године на адреси www.danikarijera.
com. Овај догађај већ седам година традиционално 

организују три најпосећенија портала за запошљавање у Ср-
бији, Хрватској и Босни и Херцеговини. Посетиоцима из Ср-
бије представило се више од 20 излагача, понуђено је око 150 
слободних послова, као и програми за обуку. За протеклих 
шест година сајам је имао више од 1.100.000 посета, а само 
прошле године је забележно рекордних 256.000.

„Сајам је 3Д интернет апликација, којој можете да 
приступите у сваком моменту, да претражујете огласе за по-
сао и праксе, као и да разговарате са послодавцима о свему 
што вас занима“, каже пи-ар „Инфостуда“ Татјана Видако-
вић. Према њеним речима, најтраженија су занимања из ИТ 
сектора, машинства и електротехнике, али и занатлије - ау-
то-механичари, кувари, фризери. 

Број огласа који објављују послодавци у потрази за рад-
ницима расте у последњих неколико месеци, па их је сада 
2.000, у односу на раније, када их је било око 1.200. 

У оквиру сајма су организоване и панел дискусије у 
просторијама „Линк групе“, на којима су представници вели-

ких компанија говорили о значају пракси за добијање посла 
и презентовали своје програме. Међу излагачима су се ове 
године нашли: Филип Морис, Инфостуд, Делез, Лајон група, 
Милшпед, Вурт, Делфи, Нелт, НИС, Ернест и Јанг, TLScontact, 
Уникредит банка, Novomatic Lottery Solutions, Адриа Медиа, 
Universita Cattolica из Милана и Australian Trade Commision. 
Од регионалних излагача, који наступају истовремено на 
сва три тржишта, на сајму су учестовали: Нестле, Инфобип, 
Адико банка и Лидл.

У Нишу је 19. октобра, у New City хотелу, Нишки кластер 
напредних технологија свечано отворио пројекат „ИТ 
- шанса за све“, у оквиру кога ће се реализовати ИТ 
кластер академија. Пројекат су финансијски подржа-

ли Развојна агенција Србије (РАС), Немачка организација за 
међународну сарадњу - ГИЗ и програм ACCESS, који подсти-
че развој приватног сектора у Србији. Пројекат је подржала и 
Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш.

Полазници Академије информационо-комуникационих 
технологија (ИКТ) ће кроз обуку, специјализоване курсеве и 
практичан рад стицати знања и вештине које ће им омогућити 
да лакше дођу до посла. Као део петомесечне обуке, полазници 
ће поред теоријског и практичног рада имати и обуку у фирма-
ма - чланицама Нишког кластера напредних технологија - Ни-
КАТ, по чијим потребама је и направљен програм Академије.

Потреба за ИТ кадровима је велика, али је број оних који 
су квалификовани недовољан. Пројекат нема комерцијални 
карактер и представља још једну у низу активности НиКАТ-а, 
усмерених ка томе да што већи број младих што пре нађе своје 
место у области напредних технологија.

У условима велике незапослености веома је важно да 
предузећа која траже нове запослене могу лако да пронађу 
оне са одговарајућим квалификацијама, а овај пројекат им у 
томе помаже. Поред обуке и запошљавања младих, пројекат 
има за циљ да унапреди услугу и успостави нови механизам 

за повећање конкурентности у фирмама које су чланице Ни-
КАТ кластера, затим да унапреди сарадњу између чланица 
кластера, као и да промовише добре праксе у области ИТ-а и 
напредних технологија.

„С једне стране постоји недостатак ИТ кадрова, као локал-
ни и глобални проблем, а са друге стране велики број младих 
квалитетних људи напушта наш регион. Наш одговор на овај 
изазов је Академија, чији су наставни план и програм прила-
гођени потребама компанија које отварају нова радна места у 
области ИТ“, изјавио је Горан Младеновић, менаџер НиКAT 
кластера.

Предвиђено је да се 24 полазника Академије, у периоду 
од октобра 2016. до марта 2017. године, оспособи за успешан 
рад на пословима за којима тренутно постоји највећа тражња 
у региону: Front-end Developer и Back-end developer.

Свечаном отварању Академије присуствовали су бројни 
пријатељи и партнери кластера, међу којима и Национална 
служба за запошљавање. Крајем 2014. године Националној 
служби за запошљавање је уручена захвалница за подршку 
у реализацији прве ИТ академије, која ће бити упамћена по 
томе што се 17 од укупно 22 полазника запослило још током 
обуке. Нишки кластер напредних технологија - НиКАТ осно-
ван је 2011. године и окупља 26 успешних фирми које послују 
у електро и електромашинској индустрији, као и индустрији 
информационих и комуникационих технологија.

Регионални онлајн сајам запошљавања и образовања

ДО ПОСЛА ЈЕДНИМ КЛИКОМ
За протеклих шест година сајам је имао више од 1.100.000 посета, а само прошле године је 

забележено рекордних 256.000
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Владан Крстић 

Јована Врећо



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 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


