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ПОДРШКА И ПАРТНЕРСТВО
Највећи проблеми су смањене шансе за запослење услед малог броја радних места 

у струци, године старости, недостатак радног искуства и потребних знања и 
вештина, ограничења у вези са здравственим стањем и недостатак самопоуздања

Унапређење привредног амбијента за запошљавање, професионалну 
рехабилитацију и радно ангажовање особа са инвалидитетом

Поводом 3. децембра, Mеђународног дана особа са 
инвалидитетом, Покрајински секретаријат за прив-
реду и туризам је у Едукативном центру Војводине 
организовао конференцију „Унапређење привредног 

амбијента за запошљавање, професионалну рехабилитацију 
и радно ангажовање особа са инвалидитетом“. Циљ конфе-
ренције била је размена искустава у примени мера и актив-
ности професионалне рехабилитације и запошљавања особа 
са инвалидитетом и указивање на значај мултисекторског 
партнерства у стварању ефикаснијег привредног амбијента.

Највећи проблеми
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секре-

тар за привреду и туризам Иван Ђоковић отворио је конфе-
ренцију приказом досадашњег рада у домену теме побољ-
шања статуса ОСИ, уз напомену да средства која Покрајинска 
влада издваја за сада нису велика, али да постоји тенденција 
повећања. Поред финансијске подршке кроз активне мере 
политике запошљавања, подршка особама са инвалидите-
том се огледа и у афирмацији и промоцији социјалног преду-
зетништва и предузећа која запошљавају ОСИ, логистичкој, 
саветодавној и стручно-образовној помоћи. 

Национална служба за запошљавање представила је 
своја искуства у раду са особама са инвалидитетом и посло-
давцима. Нада Арсенин, саветница за запошљавање, указа-
ла је да НСЗ, поред посредовања у запошљавању као најва-
жније улоге, утиче и на побољшање услова на тржишту рада, 
подстиче запошљавање и социјалну укљученост теже запо-
шљивих лица, врши процену радне способности и подржава 
регионалну и локалну политику запошљавања ОСИ.

„Особе са инвалидитетом се сусрећу са свим потешкоћа-
ма као и остали незапослени приликом тражења посла, а као 
највеће проблеме наводе смањене шансе за запослење услед 
малог броја радних места у струци, године старости,  недос-
татак радног искуства и потребних знања и вештина, огра-
ничења у вези са здравственим стањем и недостатак самопо-
уздања“, рекла је Нада Арсенин и додала да послодавци и 
даље имају бојазни и сумње у вези са компетенцијама ОСИ 
за одређено радно место.

Оснаживање, подршка и помоћ 
Захваљујући успешној сарадњи Филијале Лозница На-

ционалне службе за запошљавање и Удружења грађана 
особа са инвалидитетом „Лагатор“, крајем новембра реали-
зована је психолошка радионица намењена особама са инва-
лидитетом, чији је аутор Јулија Вукашиновић, саветник за 
каријерно информисање. Радионица представља нову актив-
ност Центра за информисање и професионално саветовање 
Филијале Лозница, који је отворен у сарадњи са локалном са-
моуправом, а финансиран из средстава Европске уније пре-
ко пројекта ИПА - 2012 „Повећање делотворности политике 
запошљавања према угроженим групама“.

Радионица под називом „Информисање особа са инва-
лидитетом о могућностима за запошљавање уз подстицање 
повећања мотивације за рад“, имала је за циљ да информише 
учеснике о правима и могућностима за запошљавање, као 
и о активним мерама Националне службе за запошљавање 
које су им намењене. Осим тога, ради се и на оснаживању 
полазника, кроз пружање подршке и помоћи да препознају 
и реалније процене своје компетенције, повећава се ниво њи-
ховог активитета и мотивисаности да се укључе у свет рада.

У радионици је учествовало 14 особа са инвалидитетом, 
чланови Удружења особа са инвалидитетом „Лагатор“ који се 
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
Они су имали прилику да у пријатној и динамичној атмос-
фери, кроз интерактивни метод рада, размене досадашња 
искуства, усвоје нова знања, преиспитају и унапреде своје 
ставове. Сви учесници потврђују да је радионица испунила 
њихова очекивања, те да су уз лепо дружење добили доста 
информација о мерама за запошљавање и стекли нова знања. 

„Најдража установа у граду ми је Национална служба за 
запошљавање. Ова радионица представља наставак одличне 
сарадње, која траје већ две године. Наше удружење користи 
све мере Националне службе и ове године смо путем актив-
них мера успели да радно ангажујемо 81 особу са инвали-
дитетом.“, рекао је Горан Петронић, председник Удружења 
особа са инвалидитетом „Лагатор“.

Јелена Шћекић/Зорица Гачић 
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ХОЋУ И МОГУ

Удружење особа са инвалиди-
тетом Београд организовало је 
прошле недеље, у сали Градског 
центра за социјално предузет-

ништво, завршну конференцију пројек-
та „Ја хоћу, ја могу ДА...“. 

Удружење особа са инвалидитетом 
Београд (УОСИ Београд) је невладино и 
непрофитно удружење, основано ради 
остваривања циљева у области со-
цијалне и здравствене заштите, правне 
безбедности на раду и запошљавања 
особа са инвалидитетом. Како је иста-
кла Гордана Пушара, председница 
УОСИ Београд, циљеви овог удружења 
су борба за равноправност, унапређење 
и промовисање живота и рада, допри-
нос борби против насиља и недоличног 
понашања према ОСИ у привредним 
друштвима и животу, организовање 
спортских активности, едукација и 
помоћ при запошљавању и при оства-
ривању права из ПИО, као и пружање 
правне и материјалне помоћи и помоћи 
у организовању неге и бриге о угроже-
ним ОСИ.

Особе са инвалидитетом спадају 
међу најугроженије друштвене групе 
у Србији, јер су изложене дискрими-
нацији у свим областима друштвеног 
живота.

„О томе илустративно сведочи чиње-
ница да је број притужби због дис-
криминације особа са инвалидитетом 
упућених поверенику прошле године 

порастао десет пута. У Србији живи из-
међу 700.000 и 800.000 особа са неком 
врстом инвалидитета. Према подацима 
Светске банке, само 13 одсто особа са 

инвалидитетом у Србији је запослено, 
од чега је само један одсто запослено 
у државним институцијама и јавном 

сектору. Практично, то значи да је не-
запосленост особа са инвалидитетом 
три пута већа и да је неопходно да се 
свест и приступ друштва промени како 
би се смањила дискриминација“, иста-
кла је Гордана Пушара и додала да је 

решавање питања запошљавања особа 
са инвалидитетом и њихово економско 
оснаживање веома важно, јер би ди-

ректно допринело вишеструком побољ-
шању квалитета живота ових особа. 

Председник Удружења „Завичај“ 

из Калуђерице, Ненад Абрамовић, 
истакао је да држава још није реши-
ла бројне егзистенцијалне проблеме 
расељених особа са инвалидитетом и 
ратних војних инвалида, као и да један 
број њих још увек живи у баракама без 
струје.

Како је на скупу истакнуто, особе 
са инвалидитетом морају бити видљи-
вије у друштву, али и спремне да пре-
зентују своја знања и способности како 
би се срушиле предрасуде и околина на 
прави начин упознала са њиховим по-
тенцијалима.

Удружење особа са инвалидитетом 
Београд организовало је бројне триби-
не и догађаје. У сарадњи са београд-
ским Шаховским клубом „Напредак“ 
организован шаховски турнир младих, 
под називом „Повуци потез“, који је био 
намењен слепим и слобовидим шахис-
тима и шахисткињама. 

Установа културе Палилула била је 
домаћин књижевне вечери „Моје песме, 
моја дела“, која је била најбољи начин 
да се афирмишу песници и писци са не-
ким обликом инвалидитета, показујући 
још једном припадницима шире попу-
лације шта све ОСИ могу, уколико им се 
уз адекватну подршку пружи прилика 
да искажу своје потенцијале.

Запошљавање и економско оснаживање директно би допринели вишеструком 
побољшању квалитета живота људи који припадају једној од најугроженијих 

друштвених група у Србији

Весна Пауновић

     КОРАК БЛИЖЕ ПОСЛУ
     У организацији Националне службе за запошљавање, у Косовској Митровици 
је крајем новембра започела реализација основне информатичке обуке по ЕЦДЛ 
стандарду, у коју је укључено 5 незапослених особа са инвалидитетом. Обука је 
организована за лица из осетљиве категорије, у циљу стицања додатних знања 
из области информационих технологија и повећања конкурентности на тржишту 
рада.
  Различите области које ће бити обрађиване током обуке, од основних инфор-
мација, разноврсних програма, па до употребе интернета, стварају могућности 
да полазници стекну додатно самопоуздање, које ће им много значити приликом 
тражења посла. Свесни да познавање рада на рачунару данас представља један 
од услова приликом заснивања радног односа, лица из ове осетљиве катего-
рије препознала су могућност која им је пружена и показала заинтересованост 
за учешће у обуци.
   Извођач обуке је Агенција за образовање „Академија“ Чачак, а настава се 
реализује у просторијама Техничке школе „Михаило Петровић Алас“ у Косовској 
Митровици и предвиђено је да траје три недеље.              Наташа Миленковић



   |  Број 704 | 14.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Млади из хранитељских породица са подручја Цен-
тра за социјални рад Аранђеловац присуствовали 
су радионици „Буди изабран“, у оквиру које су уз 
помоћ релевантних предавача имали прилику да 

науче како да напишу радну биографију и да се што боље 
припреме за интервју за посао. За полазнике из Аранђеловца 
ово је завршни, седми у циклусу, тренинг који се реализује 
у оквиру пројекта „Буди свој“, а који фондација „Укључи се“ 
спроводи у стратешком партнерству са Министарством за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз генерал-
но донаторство Војвођанске банке и уз подршку Министар-
ства омладине и спорта.

Све активности пројекта намењене су младима без ро-
дитељског старања, старости од 15 до 25 година, јер управо 
у том раздобљу они завршавају редовно школовање и излазе 
из система социјалне заштите, те практично бивају препу-
штени сами себи.

Гост предавач на радионици у Аранђеловцу био је То-
мислав Николић, из сектора за људске ресурсе Војвођанске 

банке, који је полазницима давао стручне савете како да што 
боље напишу радну биографију, да ли и какву фотографију 
она треба да садржи, како да се обуку и шта треба а шта не 
треба да кажу на разговору за посао, све са циљем како би 
се потенцијалном послодавцу представили на што бољи на-
чин, јер је добијање запослења први и кључни корак ка оса-
мостаљивању.

Циљеви пројекта спроводе се кроз циклус од седам еду-
кативних радионица, запошљавање и самозапошљавање, 
које уз адекватно планирање, подршку и менторство пружа 
могућност потпуног осамостаљивања.

Средњошколци и студенти у Ср-
бији све су заинтересованији за 
услуге каријерног вођења и са-
ветовања у циљу опредељивања 

за будућа занимања, а овај сектор све 
више доприноси запошљивости мла-
дих, речено је на прошлонедељној  кон-
ференцији „Каријерно вођење и савето-
вање у Републици Србији“.

Како је наведено у саопштењу, на 
конференцији коју је организовала Фон-
дација Темпус - Euroguidance центар, 
било је речи о актуелним иницијати-
вама у вези са каријерним вођењем и 
саветовањем у Европи и Србији, као и 
примерима добре праксе.

Помоћница министра омладине 
и спорта Снежана Клашња рекла је 
да је, према резултатима новог истра-
живања министарства, приметан раст 
броја младих који су обухваћени ка-
ријерним вођењем. Према њеним ре-
чима, као главну институцију у којој 
се информишу млади су навели школе, 
док су на другом и трећем месту На-
ционална служба за запошљавање и 
Канцеларија за младе. У саопштењу је 
истакнуто и да је Фондација Темпус, 
као национални Euroguidance центар у 
Србији, први пут организовала нацио-
нално такмичење за примере добре 
праксе, а да је прву награду добио Уни-

верзитетски центар за развој каријере 
и саветовања Универзитета у Београ-
ду, који има десетогодишње искуство у 
овом сектору.

Ана Јанковић Баровић, из Универ-
зитетског центра, рекла је да више од 50 
одсто студената Универзитета у Бео-
граду који се обраћају центру жели да 
настави академску каријеру, како због 
приступачности докторских и мастер 
студија, тако и због наде да ће потен-
цијални послодавац више уважавати 
додатно академско образовање.

Иначе, Фондација Темпус основа-
на је 2002. године, ради омогућавања 
учешћа Републике Србије у Темпус 
програму, чији је циљ подршка уна-
пређењу високог образовања. Од тада је 
ова фондација постепено постајала од-
говорна и за друге програме ЕУ, као што 
су Еразмус Мундус и Програм за цело-

животно учење. Од 2014. је надлежна 
за спровођење компоненте образовања 
у оквиру великог програма Еразмус+ за 
образовање, младе и спорт.

Појединцима који се интересују за 
разне врсте стипендираних мобилно-
сти у оквиру Еразмус+ и ЦЕЕПУС про-
грама, омогућен је програм подршке 
који обухвата инфо-дане и презентације 
на високошколским установама, про-
грам отворених врата, могућност елек-
тронског информисања путем лајв-чет 
платформи, електронске поште и ве-
бинара или телефонско информисање. 
Алумнистима је доступна мрежа преко 
које се посредује у успостављању кон-
таката између потенцијалних послода-
ваца, студената и дипломаца.

Стручњацима из области каријер-
ног вођења и саветовања Euroguidance 
центар пружа подршку кроз објављи-
вање информација о иновативним 
методама и примерима добре праксе, 
као и образовним системима у Евро-
пи, уз многобројне акредитоване и 
неакредитоване семинаре и вебинаре. 
Појединцима који се интересују за до-
ношење одлуке о наставку школовања 
или странцима који желе да студирају 
у Србији, Фондација Темпус пружа 
подршку кроз портале: obrazovanje.rs и 
studyinserbia.rs.

БУДИ СВОЈ
Кроз едукативни програм

лакше до запослења

Посао је први и кључни корак
ка осамостаљивању

Euroguidance центар у Србији

МЛАДИ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИЈИ
ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
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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

1055
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                           15
Медицина                                            20
Грађевинарство и индустрија         27
Пољопривреда            28
Саобраћај и везе                                  32
Култура и информисање             33
Наука и образовање                       34
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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 службени-
цима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11257/2016 од 24. 
новембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за управне послове, звање 
саветник

Одељење за нормативне и управно-надзорне 
послове, Сектор за борачко-инвалидску заштиту

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три 
године, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа из области борачко-инвалидске заштите и познавање 
Закона о општем управном поступку - усмено; знање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Македонска 4а

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, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа из области социјалне заштите и Закона о инспек-
цијском надзору - усмено; познавање Закона о општем 
управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације и 
процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место место за подршку пословима 
интерне ревизије, звање саветник

Група за интерну ревизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство од најмање три године на пословима ревизије, 
интерне контроле, финансијске контроле или рачуновод-
ствено-финансијским пословима, положен државни струч-
ни испит и стечено звање овлашћени интерни ревизор у 
јавном сектору, познавање енглеског језика, знање рада 
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа о буџетском систему и интерној ревизији у јавном сек-
тору - усмено; познавање енглеског језика - усмено; знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вешти-
на комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место администратора мреже и 
мрежних сервиса, звање референт

Одељење за информатику, 
Група за техничку подршку, 

Сектор за развојне послове и послове планирања
1 извршилац

Услови: средња школа друштвеног, техничког или при-
родног смера, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање две године, познавање опе-
ративних система, познавање PC хардвера, Microsoft архи-
тектуре, комуникационих протокола и рачунарских мрежа.

У изборном поступку проверавају се: познавање мре-
жа и мрежних сервиса, оперативних процедура и проце-
дура за инсталацију нових уређаја - усмено; познавање 
канцеларијског пословања - усмено; вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

Администрација и управа 
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Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Нови Сад, 

Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но 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 нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно 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.

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о 
општем управном поступку - усмено; вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

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 извршилачких радних мес-
та”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: 
Анђела Роглић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству, уз коју треба назначити радно 
место за које се конкурише; изјава у којој се странка опре-
дељује 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; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих 

се види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); за радно 
место под ред. бр. 3. оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству од најмање три године на посло-
вима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле 
или рачуноводствено-финансијским пословима и оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за  
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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 упра-
ве, суду или код јавног бележника. Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се разматра-
ти.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене 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 опре-
дељује 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 преу-
зети на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, 
борачка и социјална 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 неодређено време. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата 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 оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку оба-
виће се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 4. 
јануара 2017. године, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз 

Администрација и управа
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коју од пријава су приложили тражена документа. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту. Кандидати без поло-
женог испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору, који испуњавају остале услове из члана 21 Пра-
вилника о заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Служ-
бени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13), примају се на рад 
под условом да тај испит положе у року од годину дана од 
дана завршетка обуке коју организује Централна јединица 
за хармонизацију Министарства финансија.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општин-
ском односно градском органу управе, суду или код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министар-
ствa 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 оглас-
ној 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 рад-
них места.

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
Служба за управљање кадровима

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима 
(“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Служба за упра-
вљање кадровима, Београд

Положај који се попуњава:

Директор Службе за управљање кадровима - 
положај у трећој групи

 
Опис послова: руководи, организује, обједињује и усме-
рава рад Службе, распоређује послове руководиоцима 

унутрашњих јединица и обавља друге послове из делокру-
га Службе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 9 година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
држављанство Републике Србије; 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 шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Службе за управљање кадровима; 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност 
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у 
податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (лица са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит може да 
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Администрација и управа 
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Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини или  суду или од јавног бележника.

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

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција: уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности - да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, 
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду или од јавног бележника, биће одба-
чене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ на основу члана 54 Закона о државним службени-
цима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14) члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-10098/2016 од 26. 
октобра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бир-
чанинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за другостепени поступак у 
области удруживања и јединственог бирачког 

списка, Група за остваривање слободе 
удруживања, Сектор за људска и мањинска 

права и слободе и регистре,
звање саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у припреми нацрта 
закона, предлога других прописа и општих аката у области 
слободе удруживања; спроводи другостепени управни 
поступак и припрема нацрте решења по жалбама на прво-
степена решења имаоца јавних овлашћења у повереним 
пословима вођења Регистра удружења и Регистра стра-
них удружења, као и у повереним пословима јединстве-
ног бирачког списка; припрема одговоре Управном суду 
на тужбе управном спору против другостепених решења 
Министарства; учествује у праћењу и утврђивању стања 
у вези са удруживањем и јединственим бирачким спис-
ком; учествује у припреми нацрта инструкција о органи-
зацији послова и начину рада имаоца јавних овлашћења у 
вршењу поверених послова; припрема анализе, извештаје 
и информације из делокруга Групе у овој области; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; најмање 3 године 
радног искуства у струци; познавање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару.

Администрација и управа 
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање пропи-
са из области удруживања и јединственог бирачког спис-
ка: Закон о удружењима и Закон о јединственом бирачком 
списку и подзаконска акта донета на основу тих закона, 
познавање Закона о општем управном поступку - усме-
но; познавање енглеског језика - провераваће се увидом 
у сертификат или други доказ (оверена фотокопија инде-
кса); познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове личног статуса 
грађана, Група за лични статус грађана, Сектор 

за људска и мањинска права и слободе и 
регистре,

звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у спровођењу 
другостепеног управног поступка и припрема нацрте 
решења по жалбама на првостепена решења имаоца јав-
них овлашћења у повереним пословима матичних књига 
и припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном 
спору против другостепених решења; учествује у припре-
ми закона, других прописа и општих аката из делокруга 
Групе и припреми нацрта мишљења о уставности и зако-
нитости општих аката које имаоци јавних овлашћења 
доносе на основу закона којим се уређују матичне књи-
ге и вршењу надзора над законитошћу прописа имаоца 
јавних овлашћења у области матичних књига; учествује 
у припреми нацрта инструкција о организацији послова 
и начину рада имаоца јавних овлашћења у вршењу пове-
рених послова првостепеног управног поступка у области 
матичних књига, прати стање у области матичих књига, 
припрема анализе и информације о утврђеном стању у 
пословима првостепеног и другостепеног управног поступ-
ка у области матичних књига; учествује у припреми нацрта 
решења о одређивању начина обнављања уништених или 
несталих матичних књига; припрема извештаје у процесу 
извештавања о спровођењу ратификованих билатералних 
и мултилатералних уговора и европских интеграција са 
аспекта послова матичних књига; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; познавање енглеског 
језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање пропи-
са из области матичних књига - Закон о матичним књигама 
и подзаконска акта донета на основу тог закона - усме-
но; познавање енглеског језика - провераваће се увидом 
у сертификат или други доказ (оверена фотокопија инде-

кса); познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за планирање и припрему 
пројеката, Група за планирање и припрему 
пројеката, Одељење за пројекте, Сектор за 

европске интеграције и међународну сарадњу, 
звање саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: сарађује са унутрашњим 
јединицама у Министарству, другим институцијама и орга-
низацијама ради учешћа у изради прилога за релевант-
на програмска и стратешка документа и израде предлога 
пројеката и праћења израде пројектне документације у 
одговарајућем формату, у складу са процедурама; прати 
процес програмирања; прикупља, обрађује и системати-
зује податке о пројектима које предлаже Министарство и 
о другим сродним пројектима које предлажу или спроводе 
друге институције и организације; учествује у припреми 
информација и документације ради планирања средста-
ва неопходних за национално суфинансирање пројеката и 
друге међународне развојне помоћи; учествује у припреми 
информације и документацију за извештавање о процесу 
програмирања/планирања пројеката и припрема мате-
ријала за учешће, и по потреби, учествује у раду релевант-
них секторских група за припрему пројеката; спроводи 
правила и принципе неопходне за успостављање, функ-
ционисање и одрживост система децентрализованог упра-
вљања средствима ЕУ у складу са релевантним процедура-
ма; учествује у изради извештаја и информација и израђује 
анализе из делокруга Групе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског 
језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање проце-
са управљања пројектима у јавном сектору, познавање 
припреме пројеката финансираних из фондова Европске 
уније и/или билатералне сарадње - усмено; знање енглес-
ког језика - провераваће се писмено превођење текста са 
српског на енглески језик и обрнуто; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације- усмено.

4. Радно место за подршку планирању и 
припреми пројеката, Група за планирање и 
припрему пројеката, Одељење за пројекте, 

Сектор за европске интеграције и међународну 
сарадњу, звање млађи саветник

1 извршилац
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Опис послова радног места: учествује у сарадњи са 
унутрашњим јединицама у Министарству, другим институ-
цијама и организацијама ради израде прилога за релевант-
на програмска и стратешка документа и израде предлога 
пројеката и праћења израде пројектне документације у 
одговарајућем формату, у складу са процедурама; учест-
вује у праћењу процеса програмирања; учествује у при-
купљању, обрађивању и систематизацији података о 
пројектима које предлаже Министарство и о другим срод-
ним пројектима које предлажу или спроводе друге инсти-
туције и организације и благовремено обавештава све 
заинтересоване стране о могућностима финансирања из 
ИПА фондова; учествује у припреми информација и доку-
ментације за извештавање о процесу програмирања/пла-
нирања пројеката и припрема материјала за учешће и, по 
потреби, учествује у раду релевантних секторских група за 
припрему пројеката; спроводи правила и принципе нео-
пходне за успостављање, функционисање и одрживост 
система децентрализованог управљања средствима ЕУ 
у складу са релевантним процедурама; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање основа 
управљања пројектима - усмено; знање енглеског језика - 
провераваће се писмено превођење текста са српског на 
енглески језик и обрнуто; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено. 

5. Раднo место за подршку спровођењу и 
праћењу спровођења пројеката, Група за 

спровођење и праћење спровођења пројеката, 
Одељење за пројекте, Сектор за европске 

интеграције и међународну сарадњу, звање 
млађи саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: прикупља и обрађује 
податке и информације потребне за израду/ажурирање 
плана јавних набавки, спровођење јавних набавки и 
плаћања за одобрене пројекте; учествује у припреми 
техничке документације за спровођење поступка јавне 
набавке и раду одбора за евалуацију понуда на тендеру 
и сачињава извештаје о спровођењу пројеката, у одгова-
рајућем формату; учествује у праћењу спровођења проје-
ката кроз контролу активности уговарача (администра-
тивна и теренска провера, провера испуњености захтева 
који се односе на видљивост пројеката и потврђивање 

исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уго-
варача) и предузима мере и активности у циљу правил-
ног и правовременог спровођења пројеката и уговора; 
припрема и обрађује информације за потребе сарадње 
са екстерним оцењивачима и ревизорима, и спровођење 
препорука за унапређење спровођења пројеката; сарађује 
са унутрашњим јединицама у Министарству, другим орга-
низацијама и крајњим корисницима пројеката ради при-
купљања информација потребних за обезбеђивање свих 
предуслова за неометано спровођење пројеката; учест-
вује у спровођењу правила и принципа за успостављање, 
функционисање и одрживост система децентрализованог 
управљања средствима ЕУ; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  
или најмање 5 година радног стажа у државним органима; 
познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање основа 
управљања пројектима - усмено; знање енглеског језика - 
провераваће се писмено превођење текста са српског на 
енглески језик и обрнуто; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

6. Радно место за подршку пословима јавних 
набавки и за поступање по захтевима за 

приступ информацијама од јавног значаја, 
Одељење за опште-правне послове и послове 
јавних набавки, Секретаријат Министарства, 

звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: припрема Предлог плана 
јавних набавки за Министарство; учествује у спровођењу 
поступака јавних набавки и обавља друге послове у вези 
са јавним набавкама; припрема податке за извештаје 
надлежним институцијама; води потребне евиденције; 
проверава и прати усклађеност спровођења поступака 
јавних набавки са законским прописима из ове области; 
обавља послове лица овлашћеног за поступање по Закону 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја; 
израђује извештаје, анализе и информације из делокру-
га рада;  обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
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ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит, нај-
мање 3 године радног искуства у струци; познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о јавним набавкама, Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја, Закона о државној управи, - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за финансијско-евиденционе 
послове, Одељење за финансијске, материјалне 

и информатичке послове, Секретаријат 
Министарства, звање саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: врши финансијско-рачу-
новодствену контролу документације по основу реализа-
ције уговорених обавеза; води евиденцију, чува и активи-
ра средства обезбеђења по уговорима; израђује извештаје 
о појединачним уговорима у свим фазама реализације, 
ажурира базу података и припрема збирни извештај о 
закљученим уговорима односно степену утрошка средста-
ва; припрема нацрте решења о преносу буџетских сред-
става и друга акта у вези са плаћањима и обавља послове 
књижења документације; учествује у припреми предлога 
финансијског плана; учествује у изради извештаја о реа-
лизацији финансијског плана и извештаја о реализацији 
плана јавних набавки; врши обраду документације везану 
за залагање потраживања; учествује у припреми општих и 
појединачних аката из делокруга рада Одељења; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
техничко-технолошких на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о буџетском систему, Правилника о систему извршења 
буџета, Закона о јавним набавкама, Уредбе о буџетском 
рачуноводству - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, 
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Марија Радовановић, тел: 011/2646-939.

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

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се странка опре-
дељује 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; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено 
радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном испиту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
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пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности - да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа. 

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, 
и то провера знања, односно познавања рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 
29. децембра 2016. године, са почетком у 8.30 часова, у 
Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим 
пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу знања, однос-
но познавања рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина наведених у тексту 
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бео-
град, Бирчанинова 6, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона 
или адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе: www.
mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за упра-

вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе и 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

КРАГУЈЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КНИЋ
34240 Кнић, Кнић бб

тел. 034/510-992, 034/510-139 
e-mail adresa: csrknic@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу чл. 124 став 1 Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/211), за директора може 
бити именовано лице које испуњава следеће услове: да 
има држављанство Републике Србије, да је стекло висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање 5 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да достави следећу персоналну документацију: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, програм рада установе 
за мандатни период за који се врши избор, уверење о рад-
ном стажу у струци, уверење о држављанству и уверење 
суда да лице није под истрагом и да није кривично гоњено. 
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор и имено-
вање директора“.

НОВИ ПА ЗАР
РЕГИОНАЛНА

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА
САНЏАКА - СЕДА

36300 Нови Пазар, 7. јули бб
тел. 020/332-700

Инжењер пројект координатор
на одређено време од 6 месеци, са могућношћу 

продужетка, због повећаног обима посла

Опис послова: ангажман у секторима: истраживање и 
развој, инжењерство, грађевина, одржавање, квалитет, 
организација и прогрес. Главне одговорности: учешће на 
пројектима у оквиру инжењерства (учешће у мултидисци-
плинарним пројектима), израда идејних пројеката, главних 
пројеката, предмера и предрачуна грађевинских и других 
радова, праћење и контрола извођења радова у окви-
ру пројекта, пројектних активности и слично, припрема 
извештаја, анализа и студија руководству, остало у складу 
са налогом директора.
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УСЛОВИ: факултетска диплома или мастер у области 
грађевине, архитектуре, машинства, електрике и електро-
нике, организационих наука и сл.; минимум годину дана 
радног искуства; познавање рада у CAD-у и сличним про-
грамима и софтерским решењима; обавезно познавање 
енглеског језика; комуникационе вештине, преговарачке 
вештине; возачко искуство, чист возачки досије; тимски 
рад, тачност, иницијативност и преузимање одговорнос-
ти; пожељно познавање других страних језика. Потребна 
документације: копија дипломе, CV и мотивационо писмо, 
копија личне карте, копија радне књижице. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови“. Кандидати који буду ушли у ужи избор ће 
бити позвани на интервју који ће се одржати 28. децем-
бра 2016. године. На основу коначне одлуке комисије, 
најбољем кандидату ће бити понуђен уговор. Подстичемо 
и кандидате женског пола да се пријаве на конкурс за рад-
но место.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА ВРБАС

ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21466 Куцура, Ослобођења 6

тел/факс: 021/727-905, 727-906

Наставник мађарског језика
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности 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 сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (члан 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања „Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013). Одговарајућим образовањем, 
према степену и врсти, сматра се високо образовање наве-
дено у чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013) и Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 
11/2016.). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), доказ да је кандидат у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оверена фотокопија индекса 
или уверења о положеним испитима, односно оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту или оверена 
фотокопија обавештења о положеном испиту за лиценцу); 
да познаје језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад кандидат доказује стеченим образовањем или поло-
женим испитом по програму одговарајуће високошколске 
установе. Докази о испуњавању услова који немају трај-

ни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) се доставља пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Канцеларијски послови у области урбанизма
у Одељењу за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство и заштиту животне средине, 
на одређено време ради замене, до повратка 
запослене одсутне са рада ради одржавања 

трудноће, породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). Законом о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да се у радни однос може при-
мити лице које испуњава следеће услове: да је пунолетан 
држављанин Републике Србије; да има прописано образо-
вање; да испуњава остале услове одређене законом, дру-
гим прописом и актом о систематизацији радних места; да 
није правноснажно осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; да раније 
није престајао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, због теже повреде дужности из радног односа.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потписана пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
копирана или очитана лична карта; изјава у којој се стран-
ка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком 
радном месту, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство); уверење основног и вишег 
суда да кандидат није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), 
уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након објављивања 
огласа). Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
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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 који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни 
изајву којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на сајту Министарства за државну упра-
ву и локалну самоуправу Републике Србије. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код 
надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом 
могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канце-
ларија бр. 38 или преко телефона 012/539-651.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита бб

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.10.2016. 
године поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11420 Смедеревска Паланка

Иве Бајазита бб

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин 
Републике Србије који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких, андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив: дипломирани социјални радник 
и најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву 
на конкурс потписану својеручно и биографију кандида-
та са наводима о досадашњем радном искуству, приложи-
ти оригинал или оверену фотокопију (не старију од шест 
месеци) уверења о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију радне књижице, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак, односно да није поднет 
захтев за спровођење истраге или одређених истражних 
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог 
за кривична дела за која се гоњење предузима по службе-
ној дужности, диплому о стеченој стручној спреми, потвр-
ду о радном стажу у струци и програм рада за мандатни 
период. Рок за пријаву је 15 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са 
назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“.

ВАЉЕВО
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 1/1

тел. 014/451-922, 065/85-70-996

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на факултету за 
спорт и физичко васпитање; најмање 12 месеци радног 
искуства на руководећим пословима у области просвете 
или спорта; положен стручни испит. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс - не отварати”. 
Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства. Уз пријаву на 
јавни конкурс за директора кандидати су дужни да при-
ложе: доказ о стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе), доказ о радном искуству, уверење 
да нису осуђивани и да се против њих не води кривич-
ни поступак за дела која их чине неподобним за вршење 
функције; уверење о положеном стручном испиту.

      Трговина и услуге

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„LOOK LINE“

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 38
тел. 063/840-0881

Мушко - женски фризер

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, 6 месеци радног искуства на наведеним 
пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на број телефона: 063/840-0881. Рок за пријављивање: 
31.12.2016. године.

ТПВ „ШУМАДИЈА“ ДОО
34000 Крагујевац, Индустријска зона - сервис 2 бб

Референт за финансије и рачуноводство
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани еконо-
миста или VI степен стручне спреме - економиста; знање 
енглеског језика - виши ниво; познавање рада на рачуна-
ру; обавезно радно искуство на пословима финансија и 
рачуноводства. Кандидати радне биографије могу доста-
вити на и-мејл адресу: bojana.vucetic@nsz.gov.rs, најкас-
није до 27.12.2016. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



   |  Број 704 | 14.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

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 осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о 
клијентима; редовно извештавање и учествовање у креи-
рању стратегије за освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само 
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

„АСТЕР ТЕКСТИЛ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Булевар цара Константина 80-84

тел. 018/415-5250

Шивачи са искуством
на одређено време 3 месеца, за рад у Пироту

500 извршилаца

Кројачи, пеглачи, пакери
на одређено време 3 месеца, за рад у Пироту

250 извршилаца

УСЛОВИ: завршена најмање основна школа. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу или електронским 
путем на: prijava@astertekstil.com.tr. Додатне информа-
ције могу се добити на бројеве телефона: 018/41-55-250, 
018/55-00-70 или у Националној служби за запошљавање - 
Филијала Пирот, Књаза Милоша 59, тел. 010/30-50-47. Рок 
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. На пријавама обавезно назначити „За Пирот“. 
Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контакти-
рани.

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 осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; израда понуда и поли-
са осигурања са пратећом документацијом; наплата пре-
мије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разма-
трање мера за повећање портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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 осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазо-
ве; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: предлагање акција и активности на уна-
пређењу продаје и развоју канала продаје; организовање 
састанака групе; израда месечног и годишњег плана про-

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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дукције; успостављање пословних контаката; недељ-
но извештавање менаџмента компаније; увећање порт-
феља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са 
пратећом документацијом; наплата премије осигурања; 
рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и 
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање 
клијената, упознавање са њиховим потребама и проши-
рење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, однос-
но осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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 рачу-
нару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност 
за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје 
осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигу-
рања; сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда 
са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продука-
та; увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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; обавез-
но познавање бугарског језика; познавање рада на рачу-
нару; комуникативност и одговорност у раду. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. 
Особа за контакт: Слободан Савић.

VNB KNITTING
ДОО ЛЕСКОВАЦ
16220 Грделица
Железничка бб

тел. 065/901-4207
e-mail: vnbknitting@gmail.com

Трикотажни моделар

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају најмање 12 месе-
ци искуства на пословима моделара; да познају предива 
и плетенине; да поседују креативност; да знају енглески 
језик (средњи ниво). Кандидати могу своје радне биогра-
фије да шаљу путем мејла. Телефон за ближе информа-
ције: 065/901-4207.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ТОТАЛ ПРОТЕКТОР“

12000 Пожаревац, Немање Томића 1/15
тел. 012/225-508, моб. 069/359-51-57

e-mail: totalprotectorpo@gmail.com

Радник интервентне службе
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, да је особа пунолетна, 
поседовање лиценце за радника на ФТО пословима по 
новом закону о приватном обезбеђењу; да није кривично 
осуђивана и да се не води кривични поступак, да је пси-
хофизички здрава, за шта су потребна уверења надлежних 
институција која нису старија од 6 месеци. Кандидат треба 
да има од 20 до 40 година и да поседује возачку дозволу 
Б категорије најмање 3 године. Пожељно је да је канди-
дат завршио обуку за руковање ватреним оружјем. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа.

СТР “САНДРА” МИЛАН ТОДОРОВИЋ
11000 Београд
Колонија 59а

Продавац мешовите робе
на одређено време

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира на радно 

Трговина и услуге
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искуство. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
063/892-5226. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

„WATCHOUT SECURITY” DOO
e-mail: hr.watchout@gmail.com

Послови обезбеђења
4 извршиоца

Опис посла: рад у патролним возилима, рад у сменама.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - без обзира на 
занимање; возачка дозвола Б категорије - обавезно; знање 
енглеског језика - почетни ниво; рад на рачунару - основ-
но знање. Кандидати могу предати своју радну биографију 
(CV) на горенаведеној адреси, најкасније до 22.12.2016. 
године.

CODEX DN SECURITY DOO NIŠ
18000 Ниш, Обреновићева бб

e-mail: vladimir.momcilovic@gmail.com

Менаџер на пословима обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању; знање рада на рачунару; возачка дозвола; рад-
но искуство 12 месеци. 

Службеник обезбеђења
за рад у Нишу, Лесковцу и Алексинцу

на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; лиценца из послова 
обезбеђења; возачка дозвола. 

ОСТАЛО: Телефон за контакт: 066/63-90-774. Рок за 
пријаву је 30 дана.

„AGRO NAISSUS“ DOO
18000 Ниш, Бранка Миљковића 76

Послуживање хране и пића
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - конобар; радно иску-
ство 12 месеци. Телефон за контакт: 063/7641-361.

DOO “VIDAS KOMERC”
26000 Панчево, Стевана Шупљикца 147/7

тел. 064/1346464
e-mail: office@vidaskomerc.com

Продавац
на одређено време

Опис посла: продавац алата и металске робе, издавање 
робе из магацина.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство није 
битно; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђена исхрана, 

пробни рад месец дана. Конкурс је отворен до 31.1.2017. 
Пријаву послати на мејл: office@vidaskomerc.com или јави-
ти на на контакт телефон: 013/344-834, Сања Мијајловић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд - Земун, Златиборска 45

тел. 064/6582-345
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник обезбеђења
на одређено време, за рад у Панчеву

6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, заштитар 
имовине - портир, радно искуство није битно; рад у сме-
нама и ноћни рад. Предност имају кандидати са лицен-
цом или стручним испитом из противпожарне заштите. 
Трајање конкурса: до 31.12.2016. Кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон: 064/6582-345, 011/3177-174, 
Александар Мићановић.

„ДОБЕРГАРД“ ДОО
11050 Београд - Звездара, Школски трг 5

тел. 060/2522-707
e-mail: igor.milutinovic@dobergard.co.rs

Обезбеђење - чувар
за рад у Новом Саду, на одређено време 5 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен, заштитар имовине - портир. Рад 
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон 
или мејл. Рок за пријаву до 17.12.2016.

„ИНФОФИН“ ДОО
15300 Лозница, Трг Вука Караџића бб

тел. 015/818-010, 065/88-55-45

Конобар
на одређено време, за рад у хотелу Royal Spa 

Бања Ковиљача
2 извршиоца

Шанкер
на одређено време, за рад у хотелу Royal Spa 

Бања Ковиљача

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер конобар бармен.

Кувар
на одређено време, за рад у хотелу Royal Drina 

Мали Зворник

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер кулинарски техни-
чар, минимум једна година радног искуства.

Конобар
на одређено време, за рад у хотелу Royal Drina 

Мали Зворник

Шанкер
на одређено време, за рад у хотелу Royal Drina 

Мали Зворник

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер конобар бармен.

ОСТАЛО: CV слати на и-мејл адресу: office@royalspa.rs, 
информације на телефон: 015/818-010 и 065/88-555-45.

ПР БУРЕГЏИНИЦА „ЛИМАН“
21000 Нови Сад, Раваничка 7

тел. 063/266-583, 060/1304-402

Помоћни радник у пекари
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II степен - помоћник пекара или I сте-
пен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 31.12.2016.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 062/8047-408
e-mail: info@hleb.rs

Пекар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен - пекар или II степен - помоћник пека-
ра. Ноћни рад, рад у сменама. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 21.12.2016.

“МАНЕЗ 021” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Југ Богдана 29

тел. 061/6571-031

Продавац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен - продавац, II или I степен стручне 
спреме; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву до 05.01.2017.

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

тел. 021/6417-811
e-mail: bojana.gostijic@corpjvjv.com

Магационер

УСЛОВИ: III степен - магационер.
Достављач робе

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б и Ц категорије. Јављање кан-
дидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 06.01.2017.

„МИКРОН“ ДОО
21214 Сириг, Доситеја Обрадовића 24/4

e-mail: office@mikrondoo.rs

Комерцијалиста на пословима продаје 
резервних делова за пољопривредне машине

УСЛОВИ: висока стручна спрема (пожељни смерови: еко-

номски, агроекономски, машински...); добро познавање 
бар једног страног језика (енглески, немачки); добро 
познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозво-
ле Б категорије; пожељно радно искуство на пословима 
продаје резервних делова и/или машина у пољопривреди. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву 
до 15.01.2017.

DOO “SONTARATEX”
21000 Нови Сад, Житни трг 9

тел. 063/7238-411
e-mail: dimitrije.culic@yahoo.com

Шивач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен - шивач конфекције или II степен - 
шивач текстила. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон или мејл. Рок за пријаву до 20.12.2016.

ПР “НАТИНЕ КОРЕ”
21000 Нови Сад, Марије Бурсаћ 54

тел. 065/3927-730

Мајстор за прављење кора
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: II степен - израђвач кора; пожељно радно иску-
ство. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 07.01.2017.

BIDOK TEX DOO
11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 76/5

тел. 062/202-072
e-mail: bidok@open.telekom.rs

Комерцијалиста на терену
место рада: Нови Београд и околина

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије, основно знање рада на рачунару, енглески - 
почетни ниво, пожељно радно искуство; теренски рад. Рок 
за пријаву на конкурс је 30 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс на и-мејл адре-
су: bidok@open.telekom.rs или путем телефона, на број: 
062/202-072.

BIDOK TEX DOO
11070 Нови Београд

Душана Вукасовића 76/5
тел. 062/202-072

e-mail: bidok@open.telekom.rs

Конфекцијски шивач - шивење одевних 
предмета

пробни рад у трајању од 7 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; радно искуство 
је пожељно. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на и-мејл адресу: bidok@open.telekom.rs или путем 
телефона, на број: 062/202-072.

Трговина и услуге
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ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
„ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Виши РТГ техничар
у Служби за инвазивну и интервентну 

кардиоваскуларну дијагностику и терапију

Опис послова: припрема и провера исправности апарата у 
ангио салама и салама за електрофизиолошко испитивање 
и њихова припрема; посебно врши припреме за рад хибри-
дне ангио сале у операционом блоку; активација и при-
према аутоматског ињектора за апликацију контрастних 
средстава; психичка и физичка припрема пацијента пре, 
у току и након процедуре; повезивање са апаратима на 
којима се прате виталне хемодинамске функције пацијен-
та; уписује основне податке пацијената у меморију апара-
та; као члан екипе учествује у извођењу планиране проце-
дуре, праћење комплетних инвазивних и хемодинамских 
параметара; дијагностичке катетеризације десног и левог 
срца са вентрикулографијом, коронарографије, пласирање 
интрааортне балон пумпе; интервенције на срчаним, коро-
нарним артеријама (балон дилатације, постављање стен-
това, ротаблација, интраваскуларни ултразвук, оптичка 
кохерентна томографија, ФФР); интервенције код струк-
турних болести срца: перкутано затварање преткомор-
ских, коморских и других комуникација (АСД, ВСД, ПДА), 
уградња перкутана вештачких валвула на аортној позицији 
(ТАВИ) и пулмоналној позицији; интервенције код других 
болести срца и перикарда: перикардне пункције и дрена-
же, пласирање електроде привременог пејсмејкера, пер-
кутане интервенције на митралној валвули (балон дила-
тације и уградња система код инсуфицијенције), балон 
дилатације пулмоналне, аортне и трикуспидне валвуле, 
биопсије миокарда; интервенције на артеријама и венском 
систему: балон дилатације и уградња стентова на торакал-
ној и абдоминалној аорти, периферним, брахиоцефалич-
ним, каротидним и висцералним артеријама, импланта-
ција покривених стентова код анеуризми (стент графтови 
на торакалној ТЕВАР и абдоминалној аорти ЕВАР, балон 
дилатација и имплантација стента код коарктације аорте, 
уградња стентова на венским крвним судовима, екстрак-
ција страног тела, тромба из крвних судова, емболизације 
(спирале, васкуларни чепови, лепак), ТИПС код пацијената 
са портном хипертензијом, ренална денервација; учест-
вује у кардиопулмоналној реанимацији и лечењу јатроге-
них компликација; евидентира цео ток процедуре у мемо-
рију апарата и податке архивира на компакт диск (CD); 
учествује у поступку хемостазе и збрињавања пацијента 
након процедуре; евидентира податке о пацијенту и о току 
процедуре у медицинску документацију; изводи класична 
радиолошка снимања оперисаних пацијената који се нала-
зе у ПОС-у, на ПИН-у, одељењима, на пацијентима упуће-
ним из амбуланти; примењује све мере заштите пацијента 
и особља и простора; спроводи активности стручног усавр-
шавања у области радиолошке инвазивне дијагностике; 
врши и остале послове по налогу непосредног руководио-
ца. За свој рад одговоран је главном техничару службе.

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радиолошки тех-
ничар, лиценца за рад. Кандидати уз пријаву подносе CV, 
неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе 
о завршеној вишој медицинској школи и лиценце КМСТ), 
а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком радног места за које се конкурише, а на 
адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 
Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1. Пријаве се подносе 
до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин 
достављања.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И
НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА

„БАКА И ДЕКА“
Београд, Бановићка 6

тел. 011/2992-117

Медицинска сестра - техничар
за рад у старачком дому

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер: медицинска 
сестра, медицински техничар; положен стручни испит за 
здравствене раднике; пожељно радно искуство. Јављање 
кандидата на телефоне: 011/2992-117 или 060/5830-330.

АПОТЕКА „ВИОЛА“
26220 Ковин, Трг ослобођења 10

e-mail: apotekaviolakovin@gmail.com
тел. 064/9364-432

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са положеним стручним 
испитом и важећом лиценцом. Кандидати своје пријаве са 
биографијом могу послати на горенаведену адресу или 
и-мејл. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ДОМ ЗА СТАРЕ
„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

Душановац, Дупљанска бб

Социјални радник

Опис посла: сачињава годишњи план стручног рада из 
области социјалног рада и стара се о његовом спро-
вођењу, координира рад у установи и ван установе, води 
седнице стручног тима, планира и организује едукацију 
запослених, врши аналитичку процену проблема и потреб-
них промена у раду и о томе обавештава директора, спро-
води одлуке стручног тима за пријем и отпуст корисника, 
одобрава излазак корисника на викенд, обавља техничке 
послове око пријема, разврставања, отпуштања или смрти 
корисника, свакодневно обавља разговоре са корисници-
ма, групно или појединачно, ради на адаптацији корисника 
и решавању конфликтних ситуација, личних проблема и 
друго, активно ради у стручном тиму и учествује у одређи-
вању степена подршке, сарађује са породицом и рођацима 
корисника, стара се о слању и пријему поште корисника, 
учествује у организацији културно-забавних и рекреатив-

Mедицина
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них активности корисника, води законом и интерно пред-
виђене евиденције корисника, сарађује са другим инсти-
туцијама од значаја за здравствени, социјални и правни 
статус корисника (болнице, филијале ПИО фонда, поли-
цијске управе, центри за социјални рад и друге), обавља и 
друге послеове по налогу руководиоца.

Кувар

Опис посла: обавља послове кувара, припрема и дели хра-
ну, води евиденцију и требује намирнице, одговоран је за 
квалитет и исправност хране, пере и дезинфикује инвен-
тар и опрему, одржава радни простор, прибор и средства 
са којима ради, обавља и друге послове по указаној потре-
би и налогу руководиоца, кварове пријављује руководио-
цу.

Техничар за одржавање

Опис посла: сервисирање и одржавање видео-надзо-
ра, аларма и других уређаја у објекту, провера техничке 
исправности, превентивно одржавање, испитивање функ-
ционалности система и перформанси опреме, програми-
рање и подешавање опреме, преглед и одржавање све 
опреме, машина и уређаја у објекту, у складу са захтевима 
произвођача опреме и уређаја, интервенције на електрич-
ним инсталацијама и уређајима, сарадња приликом плани-
раних и непланираних интервенција и поправки машина 
и опреме и система, чишћење машина и делова машина у 
склопу превентивног одржавања, старање о мањем одр-
жавању и поправкама на објекту, попуњавање докумен-
тације у вези са одржавањем, одржавање реда и чистоће, 
кошење траве.

УСЛОВИ: Профил кандидата: жеља за константном едука-
цијом, усавршавањем и напретком, спремност за тимски 
рад у динамичном окружењу, флексибилност, комуника-
тивност, одговорност и поузданост. Рад у успешном рад-
ном окружењу, слобода у креирању сопственог посла, 
стално запослење; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару - интернет обавезан и електронско 
пословање - виши ниво знања. 

Медицинска сестра - техничар

Опис посла: спроводи прописану медицинску терапију 
корисника, обавља здравствену и хигијенску негу корис-
ника, обавља медицинско-техничке интервенције по 
налогу лекара, пружа помоћ корисницима око правилног 
коришћења ортопедских помагала , присуствује храњењу 
корисника и врши надзор при узимању оброка у трпеза-
рији, води прописану евиденцију, учествује у пословима 
пријема и отпуста корисника, обавља разговоре са корис-
ницима и њиховим сродницима, ради њиховог информи-
сања о стању здравља корисника, ради њихове припре-
ме за примену одређених облика лечења или извођења 
одређених медицинских захтава или рехабилитације 
њиховог психофизичког стања, организује и контролише 
спровођење личне и опште хигијене корисника, припре-
ма и води кориснике на специјалистичке прегледе, ста-
ра се о спровођењу кућног реда, учествује у планирању 
здравствених услуга, припрема и дели лекове, контроли-

ше крвни притисак и ниво шећера у крви корисника, дели 
терапију и спроводи налоге изабраног лекара, ради на 
превенцији декубитиса код непокретних корисника, при-
према кориснике за пријем посета и излазак ван објекта, 
одговара за средства којима рукује, тачност и за квалитет 
послова из делокруга свога рада, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца.

Неговатељица

Опис посла: одржава личну хигијену корисника/купа, уми-
ва, чешља, сече нокте, пресвлачи и друго; са медицинском 
сестром храни и негује кориснике, пружа помоћ корисни-
цима око правилног коришћења ортопедских помагала, 
требује и врши поделу чистог веша, а прљав веш сакупља 
и спрема за прање, пере и дезинфикује инвентар и опрему, 
изводи коринике у тоалет, у двориште и шетњу, услужује 
кориснике када им нешто треба прибавити и о томе оба-
вештава социјалног радника, одржава купатила, службени 
простор, прибор и средства са којима ради, а све кварове 
пријављује руководицу, учествује у смештају новопримље-
них корисника, као и припреми корисника за одлазак на 
викенд, брине и о одлагању одеће и обуће корисника, 
врши примопредају просторија и средстава за рад у наред-
ној смени у сиправном стању, обавља и друге послове по 
налогу руководиоца.

ОСТАЛО: Смештај и исхрана обезбеђени. Пријаве слати 
на адресу: Дом за старе „Бадић Лебен“ ДОО, Душановац, 
Дупљанска бб. За додатне информације позвати на број 
телефона: 065/542-47-50, лице за контакт Жикица Бадић.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14 

тел. 012/222-690

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; положен стручни испит; познавање рада 
на рачунару; минимум 5 година радног искуства у струци 
из области здравства; возачка дозвола Б категорије. Као 
доказе о испуњености ових услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на оглас са биографијом, бројем телефо-
на, адресом и и-мејл адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету - VII/1 степен 
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижи-
це, фотокопију возачке дозволе. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве које прис-
тигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим 
и неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“, или директно 
у Одсек за правно-економско-финансијске послове, сваког 
радног дана од 7.00 до 14.30 часова.

Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

2220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Доктор медицине
на одређено време до 30.06.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да 
испуњава и следеће услове: завршен медицински факул-
тет и положен стручни испит. Као доказе о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са потпуном личном и радном биографијом, телефоном и 
имејл адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопију 
личне карте.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 31.03.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан 
да испуњава и следеће услове: IV степен стручне спре-
ме, завршена средња медицинска школа - општи смер и 
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са пот-
пуном личном и радном биографијом, телефоном и и-мејл 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме), фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о 
раду дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама, на писарници ДЗ Вели-
ко Градиште или путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену: „Пријава на оглас“. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучиће директор др Љиљана Стевановић. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завр-
шеном конкурсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима, а заближе информације можете се обратити 
на број телефона: 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Дипломирани економиста - за рад на пословима 
шефа књиговодства

у Одељењу за књиговодствене послове, у Служби 
за правне, економско-финансијске послове и 

социјалну медицину са информатиком

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: завршен економски факултет - VII/1 
степен или мастер, најмање 3 године радног искуства на 
рачуноводственим пословима, поседовање сертификата 
за овлашћеног рачуновођу, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије, не старије од 6 месеци, и то: пријаву на 
оглас, биографију са адресом и бројем телефона, диплому 
о завршеном факултету, сертификат о стеченом стручном 
звању овлашћеног рачуновође, уверење или потврду о 
испуњености услова у погледу радног искуства, извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандидата), уверење 
о држављанству РС, фотокопију личне карте или очитану 
личну карту, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива 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 кори-
стити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове 
огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт теле-
фон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горенаведену адресу. 

ДОМ ЗДРАВЉА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са 
привремене спречености за рад (трудничко, 

породиљско и одсуство са рада ради неге детета), 
у укупном трајању од 365 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VI 
степен стручне спреме, завршена виша медицинска шко-
ла или IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа општег смера, положен стручни испит за 
одговарајући степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас 
приложити диплому о стеченој спреми и уверење о поло-
женом стручном испиту, у оригиналу или овереним фото-
копијама. Рок за подношење пријава са краћом биогра-
фијом је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

Mедицина
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„Послови“ и на веб-сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА
ПОМОЋ МНРЛ СРБИЈЕ - БЕОГРАД

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРЛ - ПИРОТ
18300 Пирот

тел. 010/322-758

Секретар
у Удружењу за помоћ ментално недовољно 
развијеним лицима, на неодређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Статутом 
Удружења (завршен VI или VII степен стручне спреме 
друштвеног смера), радно искуство у раду са ментално 
недовољно развијеним лицима од најмање једне године. 
Неопходна документација: пријава са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању, доказ о стеченом 
радном искуству, уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење да је лице здравствено способ-
но за обављање дужности секретара (подноси кандидат 
након избора), уверење да се против лица не води кривич-
ни поступак. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати искључиво 
поштом на адресу: Међуопштинска организација глувих и 
наглувих Пирот, 18300 Пирот, Српских владара 36.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135 

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерне болести - интезивна 

нега, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, због породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Опис послова: обавља све послове као и медицински тех-
ничари опште неге, спроводи специјалну негу, и то: при-
према болесника, потребан материјал и помаже лекару 
код спровођења кардиопулмоналне реанимације, код кон-
верзије ритма рада срца, перикардне пункције, мерења 
централног венског притиска; прикључује болесника на 
монитор и прати виталне функције; даје на увид лекару 
регистроване вредности ових функција; води уредну меди-
цинску документацију; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кндидат треба да има и завршену средњу медицинску шко-
лу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи 
смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандида-

ти који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Физиотерапеутски техничар
на одређено време од 3 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотерапеутски тех-
ничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о положеном стручном испиту (оригинал или овере-
на фотокопија), кратку биографију. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар 
за послове здравствене неге и хоспитализованих 
болесника, на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи смер; поло-
жен стручни испит за медицинску сестру техничара; 
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије; пробни рад три месеца. Кандидати подно-
се: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за медицинску сестру техничара, 
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве 
са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу 
Института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. 
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у 
ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа, 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дуж-
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ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кра-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време 
по основу замене до повратка радника са боловања - 2 
извршиоца”. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35213 Рековац, Јохана Јоханесона 66

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
16.11.2016. године поништава се у целости.

ИЗМЕНА И ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ - КОВИН 
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
23.11.2016. на страни 19, за радно место: доктор 
медицине, на одређено време до повратка запосле-
ног са боловања, мења се у броју извршилаца, тако 
што уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1 изврши-
лац. Оглас на страни 20 поништава се за радна мес-
та: доктор медицине, на одређено време, најдуже 
до 24 месеца, због повећаног обима посла - 3 извр-
шиоца и медицинска сестра - техничар, на одређе-
но време, најдуже до 24 месеца, због повећаног 
обима посла - 3 извршиоца.  

ОПШТА БОЛНИЦА 
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Лабораторијски техничар
за рад у одељењу за биохемијску лабораторијску 
дијагностику, са положеним стручним испитом, 

на одређено време до повратка запослене са 
боловања и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору. Уколико канди-
дат поседује радно искуство потребно је доставити радне 

карактеристике од претходног послодавца. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Све-
ти Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз 
напомену „Пријава на оглас”, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, 
потребно је исту навести ради обавештавања о резулта-
тима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
са вишом стручном спремом - општи смер, на 
одређено време, за рад на одељењу за општу 
хирургију, са положеним стручним испитом, 

до повратка медицинске сестре са боловања и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном VI степену стручне спре-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико 
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаву на оглас достави-
ти у затвореној коверти, писарници Опште болнице „Све-
ти Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз 
напомену „Пријава на оглас”, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, 
потребно је исту навести ради обавештавања о резулта-
тима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Виша медицинска сестра
у Кардиохируршкој интензивној нези на Клиници 

за анестезију и интензивно лечење, са пуним 
радним временом у турнусима

Опис послова: организовање и припрема места за пријем 
болесника; припрема сетова за хемодинамски мониторинг; 
психичка и физичка припрема болесника (за дијагностич-
ке процедуре или операције); припрема и вођење меди-
цинске документације; континуирано праћење виталних 
параметара; мониторинг и нега пацијената на механич-
кој вентилацији; спроводи апликацију прописане меди-
каментозне терапије; транспорт пацијената из ЈИЛ-а (ЦТ, 
ОП сала, остале дијагностичке процедуре); асистира при 
извођењу дијагностичких и терапијских процедура; узор-
ковање материјала (крви, урина, материјала за микро-
биолошке анализе); превијање и праћење оперативног 
поља; одржавање хигијене и исхрана пацијената; стара 
се о повереној медицинској опреми; спровођење мера и 
поступака у циљу спречавања узрочника интрахоспитал-
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них инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада 
са болесницима; врши остале послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер, лиценца 
за самостални рад, 1 година радног искуства у кардиохи-
руршкој интензивној нези.

Виша медицинска сестра
на Одељењу кардиохирургије 1 са ОП блоком на 
Клиници за кардиохирургију, са пуним радним 

временом у турнусима

УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер, лиценца 
за самостални рад, 3 године радног искуства на одељењу 
кардиохирургије.

Опис послова: спровођење процедура здравствене неге; 
организовање и припрема места за пријем болесника; 
припрема мониторинга; психичка и физичка припрема 
пацијента (за дијагностичке процедуре или операцију); 
припрема и вођење медицинске документације; праћење 
виталних параметара; спроводи апликацију прописа-
не медикаментозне терапије; асистирање при извођењу 
медицинских процедура; узорковање материјала (крви, 
урина, материјала за микробиолошке анализе); праћење 
и превијање оперативног поља; одржавање хигијене и 
исхрана пацијента; спровођење мера и поступака у циљу 
спречавања ширења узрочника интрахоспиталних инфек-
ција; спровођење здравствено-васпитног рада са пацијен-
тима; врши и остале послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

Виша медицинска сестра
на Одељењу васкуларне хирургије на Клиници за 
васкуларну хирургију, са пуним радним временом 

у турнусима

Опис послова: спровођења процедура здравствене неге; 
организовање и припрема места за пријем болесника; 
припрема мониторинга; психичка и физичка припрема 
пацијента (за дијагностичке процедуре или операцију); 
припрема и вођење медицинске документације; праћење 
виталних параметара; спроводи апликацију прописа-
не медикаментозне терапије; асистирање при извођењу 
медицинских процедура; узорковање материјала (крви, 
урина, материјала за микробиолошке анализе); праћење 
и превијање оперативног поља; одржавање хигијене и 
исхрана пацијента; спровођење мера и поступака у циљу 
спречавања ширења узрочника интрахоспиталних инфек-
ција; спровођење здравствено-васпитног рада  са пацијен-
тима; врши и остале послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер, лиценца 
за самостални рад, 3 године радног искуства на одељењу 
васкуларне хирургије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе CV и неоверене 
доказе о испуњености услова (копија дипломе о заврше-
ној вишој медицинској школи, лиценца за самостални рад 
и потврда о радном искуству на наведеним пословима), 
а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-

кацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком радног места за које се конкурише, а на 
адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 
Београд, Хероја Милана Тепића 1. Пријаве се подносе до 
12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин 
достављања.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за неурологију Опште 

болнице Ваљево, на одређено време до повратка 
запослене са боловања ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
23.11.2016. године поништава се за радно место 
специјалиста медицинске или клиничке биохемије. 
Остали део огласа остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Медицински биохемичар - фармацеут

Опис послова: одговоран је и учествује у раду свих ана-
лиза које се раде у лабораторији; припрема стандарде и 
растворе за рад, контролне серуме и калибраторе; стара 
се о квалитетном и ефикасном раду лабораторијских ана-
лиза; контролише тачност анализа помоћу стандардних 
серума; ради са токсичним инфективним и корозивним 
материјалом; ради са аутоматизованим апаратима и учест-
вује у њиховом одржавању; апликује тестове на аутома-
тизованим апаратима; врши верификацију (потписивање) 
и оверу лабораторијских резултата; мења опсеге рефе-
рентних вредности по потреби у договору са начелником 
Службе; врши обуку; одговоран је за стручни рад својих 
сарадника и учествује у здравствено-васпитном раду; ради 
и друге послове из своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

Mедицина
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УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; смер биохемичар; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у комору; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене копије које се не враћају кандидати-
ма. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу 
ДЗ „Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту ДЗ - www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач
на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи и санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
III степен стручне спреме, КВ возач и положен возачки 
испит Б и Ц категорије. Кандидати достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују, кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверену фотоко-
пију возачке дозволе, 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 у Одељењу лабораторијске 

дијагностике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршенa средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар - IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упи-
су у комору. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе 
за које радно место се пријављују, кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву и да се 
против њих не води кривични поступак, фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 

о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос и уверење да се против њих не води кривични 
поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас 
подносе се до 19.12.2016. године. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу.

FENIX-APOTEKA ZU
21000 Нови Сад

Булевар ослобођења 30а
тел. 063/5422-727

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар.

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут.

ОСТАЛО: Рад у сменама, стручни испит за здравствене 
раднике. Јављање кандидата на горенаведени број теле-
фона. Рок за пријаву до 31.12.2016.

„НОВОЛЕК“ ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА АПОТЕКА

21000 Нови Сад, Бранка Ћопића 26
тел. 064/1398-088

e-mail: apotekanovolek@gmail.com

Фармацеутски техничар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен - фармацеутски техничар; пожељно 
радно искуство; рад у сменама; обезбеђен превоз; струч-
ни испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 30.01.2016.

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 повратка запослене са боловања, са 
пробним радом од 3 месеца

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

Mедицина
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УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему - IV степен, заврше-
на 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, следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда) 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месе-
ци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са 
адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да достави лекар-
ско 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, са назнаком „Пријава на оглас за пријем медицин-
ске сестре - техничара по Одлуци директора број 4944”.

Грађевинарство и индустрија
„УРБАН ЕНТЕР“ ДОО

18000 Ниш, Епископска 77

Монтажер суве градње и 
постављање гипсаних плоча

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство на 
монтажи гипсаних плоча 12 месеци. Телефон за контакт: 
064/1465-180.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш

Пантелејска 58
e-mail: info.serbia@olimpias.com

Референт на контроли квалитета производа
на одређено време до 30 дана

2 извршиоца

Опис посла: контролисање квалитета израде производа 
конфекције; контрола радних налога; упоређивање узора-
ка са циљним моделом; извештавање о обављеним кон-
тролама; обавештавање одељења за управљање произ-

водњом о узоркованом квалитету производа; управљање 
процесима контроле квалитета; обављање других послова 
на захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: занимања текстилне струке (долазе у обзир и 
друга); познавање Microsoft Office пакета; пожељно знање 
италијанског језика; искуство у текстилној индустрији. Кан-
дидати треба да се јаве искључиво на горенаведени мејл.

Оператер на машини за ткање
5 извршилаца

Опис посла: обезбеђивање количине и квалитета обрађе-
них тканина на машинама које су додељене запосленом, 
тако што: надгледа линију која му је додељена како би 
обезбедио добро функционисање машина; утврђује да ли 
су машине оптерећене на исправан начин као по распо-
реду картице наруџбине и картице машине; контролише 
да ли су све тканине произведене на машинама међусоб-
но усклађене; у случају тканина за крпљење или шкар-
та обавештава благовремено механичара, шефа смене и 
контролу квалитета; обавештава благовремено контролу 
квалитета о било којој промени рада како би могла да се 
контролише исправност операције; одржава ред и чистоћу 
у својој линији; одржава машину натовареном свим неоп-
ходним намотајима и извршава пажљиво операцију чвор 
глава реп и скраћује чвор; прима и прослеђује испоруке 
при свакој промени смене како би се схватили и објаснили 
евентуални проблеми откривени на машинама у смени; на 
почетку сваке смене преписује на радну таблу податке у 
вези са сваком машином; попуњава картончић за затва-
рање пакета са именом, сменом, бројем машине и количи-
ном произведених тканина за сваку смену; попуњава лист 
са подацима о машинама у својој линији; попуњава кар-
тончић о тканинама за крпљење и шкартовима; обављање 
других послова на захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Кандидати треба да се 
јаве искључиво на горенаведени мејл.

“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 грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - почетни ниво; основна информатичка обу-
ка; пожељна лиценца за извођење радова; рад у препо-
дневној 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.

Грађевинарство и индустрија

www.nsz.gov.rs
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KOPEX MIN DOO NIŠ
Ниш, Црвени крст
тел. 069/4406-474

e-mail: dragana.nenic@kopexmin.rs

Електрозаваривач - заваривање под прашком
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: аутоматско заваривање под прашком (121).

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил. Радно искуство минимум 6 месеци; 
рад у сменама; обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на горе-
наведени телефон или да своје радне биографије доставе 
на наведену имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

НОВИ ДРВНИ КОМБИНАТ Д.О.О.
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117

Расписује оглас за рад на одређено време од 6 
месеци, за рад у огранку предузећа у Сремској 
Митровици:

Технички директор

УСЛОВИ: најмање VII1 степен стручне спреме машинске 
или електроструке.

Управник погона производње

УСЛОВИ: најмање VII1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер шумарства за прераду дрвета.

Управник погона одржавања

УСЛОВИ: најмање VII1 степен стручне спреме машинске 
или електроструке.

Руководилац набавке сировина

УСЛОВИ: најмање VII1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер шумарства - област шумарство.

Руковалац парног котла и руковалац 
утоваривача
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме машинске 
струке.

Помоћник руковаоца парног котла и руковаоца 
утоваривача
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
приложе, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе 
завршене школе и пословну биографију. Рок за пријаве је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве послати поштом на 
адресу: Нови дрвни комбинат доо Београд, Булевар Миха-
ила Пупина 117, 11070 Нови Београд, са назнаком „Оглас 

за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације на телефон: 
022/621-672 и 624-284

 Пољопривреда

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА ШУМЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТ-
НЕ СРЕДИНЕ - УПРАВА ЗА ШУМЕ на основу члана 54 Зако-
на о државним службеницима (“Службени гласник РС”, 
број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 - 
пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
9201/2016 од 30.09.2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за 
шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у 
звању саветник

Одсек шумарске и ловне инспекције Ужице, са 
местом рада у Пожеги, Одељење шумарске и 

ловне инспекције, Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над газ-
довањем државним и приватним шумама и контроли-
ше обављање стручних послова газдовања приватним 
шумама; врши контролу спровођења шумских основа, 
годишњих планова газдовања шумама, извођачких плано-
ва и других планских докумената из области шумарства; 
врши контролу спровођења ловних основа, годишњих 
планова газдовања и других планских докумената и кон-
тролише коришћење средстава за унапређење гајења 
и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за 
ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради 
спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења 
законских мера заштите шума од биљних болести, штето-
чина и штетних утицаја; контролише извођење програма 
биолошких радова и коришћење средстава за унапређење 
и заштиту шума; врши контролу производње репродук-
тивног материјала шумског дрвећа и надзор над приме-
ном прописа из области производње и промета шумског 
репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, 
нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уоче-
них неправилности и учествује у другостепеном поступку; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда
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Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама (дипл. инжењер 
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјали-
ста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер 
шумарства), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од најмање три 
године, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репро-
дуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспек-
цијском надзору и Закона о општем управном поступку 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - провераваће се  усмено.

Место рада: Пожега, Вука Караџића 9

2. Радно место шумарски и ловни инспектор, 
у звању саветник, Одсек шумарске и ловне 

инспекције Ниш, са местом рада у Лесковцу, 
Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа 

за шуме
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над газ-
довањем државним и приватним шумама и контроли-
ше обављање стручних послова газдовања приватним 
шумама; врши контролу спровођења шумских основа, 
годишњих планова газдовања шумама, извођачких плано-
ва и других планских докумената из области шумарства; 
врши контролу спровођења ловних основа, годишњих 
планова газдовања и других планских докумената и кон-
тролише коришћење средстава за унапређење гајења 
и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за 
ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради 
спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења 
законских мера заштите шума од биљних болести, штето-
чина и штетних утицаја; контролише извођење програма 
биолошких радова и коришћење средстава за унапређење 
и заштиту шума; врши контролу производње репродук-
тивног материјала шумског дрвећа и надзор над приме-
ном прописа из области производње и промета шумског 
репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, 
нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уоче-
них неправилности и учествује у другостепеном поступку; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама (дипл. инжењер 
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјали-
ста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер 
шумарства), односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од најмање три 
године, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репро-
дуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспек-
цијском надзору и Закона о општем управном поступку 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

Место рада: Лесковац, Пана Ђукића 9-11

3. Радно место шумарски и ловни инспектор, 
у звању саветник, Одсек шумарске и ловне 

инспекције Ниш, са местом рада у Прокупљу, 
Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа 

за шуме
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над газ-
довањем државним и приватним шумама и контроли-
ше обављање стручних послова газдовања приватним 
шумама; врши контролу спровођења шумских основа, 
годишњих планова газдовања шумама, извођачких плано-
ва и других планских докумената из области шумарства; 
врши контролу спровођења ловних основа, годишњих 
планова газдовања и других планских докумената и кон-
тролише коришћење средстава за унапређење гајења 
и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за 
ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради 
спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења 
законских мера заштите шума од биљних болести, штето-
чина и штетних утицаја; контролише извођење програма 
биолошких радова и коришћење средстава за унапређење 
и заштиту шума; врши контролу производње репродук-
тивног материјала шумског дрвећа и надзор над приме-
ном прописа из области производње и промета шумског 
репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, 
нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уоче-
них неправилности и учествује у другостепеном поступку; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама (дипл. инжењер 
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјали-
ста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер 
шумарства), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од најмање три 
године, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репро-

Пољопривреда
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дуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспек-
цијском надзору и Закона о општем управном поступку 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

Место рада: Прокупље, Таткова 2

4. Радно место шумарски и ловни инспектор, 
у звању саветник, Одсек шумарске и ловне 
инспекције Ниш, са местом рада у Пироту, 

Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа 
за шуме

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над газ-
довањем државним и приватним шумама и контроли-
ше обављање стручних послова газдовања приватним 
шумама; врши контролу спровођења шумских основа, 
годишњих планова газдовања шумама, извођачких плано-
ва и других планских докумената из области шумарства; 
врши контролу спровођења ловних основа, годишњих 
планова газдовања и других планских докумената и кон-
тролише коришћење средстава за унапређење гајења 
и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за 
ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради 
спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења 
законских мера заштите шума од биљних болести, штето-
чина и штетних утицаја; контролише извођење програма 
биолошких радова и коришћење средстава за унапређење 
и заштиту шума; врши контролу производње репродук-
тивног материјала шумског дрвећа и надзор над приме-
ном прописа из области производње и промета шумског 
репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, 
нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уоче-
них неправилности и учествује у другостепеном поступку; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама (дипл. инжењер 
шумарства, мастер инжењер шумарства, специјали-
ста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер 
шумарства), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од најмање три 
године, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репро-
дуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспек-
цијском надзору и Закона о општем управном поступку 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

Место рада: Пирот, Српских владара 83

5. Радно место за планирање и извршење 
буџета и финансијских планова у области 
шумарства и ловства, у звању самостални 

саветник, Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: врши контролу достављене финансијске 
документације; обезбеђује законско и наменско трошење 
буџетских средстава из којих се финансирају послови 
Управе; израђује потребну финансијску документацију 
за пренос буџетских средстава из којих се финансирају 
послови заштите и унапређења шумарства и ловства; еви-
дентира настале пословне промене у пословним књигама; 
учествује у изради Предлога финансијског плана за израду 
Закона о буџету, Буџетски фонд за шуме Републике Србије 
и Буџетски фонд за развој ловства и прати реализацију 
буџета у складу са одобреним апропријацијама и квота-
ма; израђује одговарајуће извештаје и друге информа-
ције о трошењу буџетских средстава; усаглашава и врши 
сравњење књиговодственог стања главне књиге Трезора 
са помоћним евиденцијама; учествује у изради плана јав-
них набавки; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 5 година, положен државни стручни 
испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о буџетском систему, Закона о буџету, Закона о шумама, 
Закона о дивљачи и ловству и Закона о јавним набавкама 
- провераваће се усмено; знање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације -  провераваће се усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

III Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: 
поштом на адресу Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је 
на писарници Управе за заједничке послове републичких 
органа, на адреси: Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Светлана Трпковић или Љиљана Аларгић, телефон: 
011/3621-958.

VI Општи услови за запослење на свим радним мес-
тима: држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао 

Пољопривреда
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радни однос због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци.

VII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; 
доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима. 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.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузе-
ти на веб-страници Министарства пољопривреде и зашти-
те животне средине - www.mpzzs.gov.rs, у делу Конкурси. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку обавиће се у прос-
торијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - Управе за 
шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1, почев од 
15.01.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени електронском поштом или телефонским путем, на 
контакте које су навели у пријави. 

Напомена: За сва радна места радни однос се заснива 
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита, примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења 

о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. Пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпу-
не, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
- www.mpzzs.gov.rs, веб-страници Службе за управљање 
кадровима - www.suk.gov.rs, где се може погледати опис 
послова радног места, на порталу е-управе и на веб-стра-
ници и у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА СТРУЧНА
СЛУЖБА - КОСОВСКА МИТРОВИЦА ДОО

38220 Косовска Митровица, Цара Душана 10
тел. 028/497-031

Саветодавац ратарства - повртарства
за рад на одређено време, на територији 

Косовскомитровачког округа

Опис послова: врши праћење одабраних регистрованих 
пољопривредних газдинстава, обавља саветодавне посло-
ве из области ратарства и повртарства, ради подизања 
општег знања пољопривредних произвођача у примени 
одговарајуће технологије гајења биљака, обавља едука-
тивне активности на унапређењу пољопривредне про-
изводње на одабраним и осталим пољпривредним газ-
динствима, кроз давање препорука и стручних савета, 
организовање и одржавање предавања, семинара, ради-
оница и издавање стручних публикација, као и кроз друге 
облике јавног информисања, врши увођење нових сорти-
мената извођењем демонстрационих огледа у биљној про-
изводњи, врши испитивање Ph вредности земљишта, при-
према и доставља месечне и кварталне извештаје о свом 
раду, ствара базу података из делокруга рада одељења и 
службе, ажурира је и архивира, учествује у креирању пор-
тала стручне службе, прикупљање и дисиминација пода-
така за тржишно-информациони систем у пољопривреди, 
праћење и извештавање о сезонским пољопривредним 
радовима (Eurostat), спроводи мере аграрне политике, 
обавља и друге мере у складу са Законом о ратарству и 
повртарству, обавља и друге послове из делокруга рада 
Службе, по налогу директора.

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер ратар-
ство - повртарство или општи смер, са радним искуством 
од 1 године, да кандидат поседује лиценцу за рад, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Уз 
пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да кандидат није кажњаван за кри-
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вична дела, уверење о здравственом стању, фотокопију 
лиценце. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Саобраћај и везе

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у 
Словенији

Послодавац: ВЕМОИЛ доо, Чрниче, Словенија

Возач у међународном транспорту
на одређено време 12 месеци (пробни рад 3 
месеца), са могућношћу запослења на дуже 

време; место рада: Ајдовшчина, Гојаче - 
Словенија

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа; возачка 
дозвола Ц, Е категорија; 12 месеци радног искуства на 
пословима возача у међународном транспорту; стручна 
квалификација, курс - КОД 95, чије трошкове сноси кан-
дидат (у износу од 550 евра). Трошкове превоза од Репу-
блике Србије до Словеније и назад сноси изабрани кан-
дидат; висина бруто зараде: 800,93 евра, плус накнаде, 
плус дневнице (узимајући у обзир наведене услове око 
1.400 евра нето); изабрани кандидат је социјално осигуран 
од првог дана запослења; лекарски преглед организује 
послодавац у Словенији, пре почетка рада, трошкове сно-
си послодавац; трошкове смештаја сноси изабрани канди-
дат; трошкове визе и радне дозволе сноси изабрани канди-
дат; годишњи одмор у трајању од 19 дана.

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуро-
пас формату; стручна квалификација - КОД 95 - оверена 
фотокопија; диплома завршене школе - оверена фотоко-
пија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком „За конкурс - Возач у међународном саобраћају - 
ВЕМОИЛ доо, Словенија“.

Кандидати који нису евидентирани као незапосле-
на лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адре-
су: Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абра-
шевића 10, са назнаком „За конкурс - Возач у међународ-
ном саобраћају - ВЕМОИЛ доо, Словенија“.

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

За додатне информације о овом конкурсу кандида-
ти могу да се обрате:

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

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

тел. 011/2407-730

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

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

Рок трајања конкурса: 14.01.2017. године.

„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 међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. 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 рад-
не биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт Владе-
та Радосављевић.

Саобраћај и везе

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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                 Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
24420 Кањижа, Дамјанићева 2

тел. 024/4877-323

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено високо образо-
вање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке струковне студије или специја-
листичке академске студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године; најмање пет годи-
на радног искуства у струци; три године радног искуства у 
области културе; да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности; држављанство 
Републике Србије; познавање језика у службеној употреби 
у општини Кањижа. Кандидат за директора дужан је да 
приложи програм рада и развоја установе, као саставни 
део конкурсне документације. Приликом избора кандидата 
за директора управни одбор ће ценити и квалитет програ-
ма рада и развоја библиотеке за период од четири годи-
не и знање једног светског језика. Докази који се прилажу 
приликом пријаве на конкурс: предлог програма рада и 
развоја библиотеке за период од четири године, оверена 
копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
оверена копија радне књижице, оверена потврда послода-
вца, оверена копија решења или уговора/анекса уговора о 
раду, оверена копија уверења које издаје репрезентатив-
но удружење у култури којим се потврђује радно искуство 
у области културе, биографија кандидата, уверење (не 
старије од шест месеци) да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности, доказ о 
знању страног језика, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци), оверена копија 
личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава кандидата на конкурс 
је 15 радних дана од дана објављивања конкурса. Пријава 
на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљ-
ком или лично, у затвореној коверти, на адресу библиоте-
ке, са назнаком „За конкурс”. Благовремена пријава је сва-
ка пријава која је поднета у року од 15 радних дана од дана 
објављивања конкурса. Потпуна пријава је свака пријава 
која садржи доказе којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Сва обавештења о конкурсу могу се добити 
на телефон: 024/4877-323, контакт особа Ференц Шаркањ.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Сарадник за туристичко-информативне послове
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; виша стручна спрема - турис-
тичког или економског смера, познавање рада на рачуна-
ру, знање најмање једног страног језика, радно искуство 
на пословима из области туризма.

ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да 
садржи: кратку биографију, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о стручној спреми и друге 
доказе о стручној оспособљености, уверење да није осуђи-
ван и да се против кандидата не води судски поступак. 
Документа се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити 
лично у просторије Туристичке организације, од 7 до 15 
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса, 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
12300 Петровац на Млави, Српских владара 163

тел. 012/334-808
e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Историчар уметности - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за исто-
рију уметности, VII/1 степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару. Доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, CV/биографију. Општи услови запошљавања 
одређени су у складу са Правилником о систематизацији 
радних места у Завичајном музеју у Петровцу на Млави 
и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 12 месеци, са пола радног 

времена (20 часова недељно)

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне спреме. 
Уз пријаву доставити следећа докуметна: оверену фото-
копију сведочанства/дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, био-
графију. Општи услови запошљавања одређени су у скла-
ду са Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места у Завичајном музеју Петровац на 
Млави, Правилником о раду Завичајног музеја и Статутом 
Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

Култура и информисање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОПШТИНА КНИЋ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,

ТУРИЗАМ И СПОРТ - КНИЋ
34240 Кнић, Кнић бб

тел. 034/510-115

Библиотечки радник - књижничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња школа - IV степен општег или друштве-
ног смера, познавање рада на рачунару. Уз пријаву са био-
графијом подносе се и следећа документа, у оригиналу 
или овереној фотокопији: оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Зако-
ну о матичним књигама), уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном доку-
ментацијом се подносе поштом на горенаведену адресу 
или лично у просторијама Центра, са назнаком „Пријава 
на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Додатне информације се могу 
добити на телефон: 034/510-115.

                    Наука и образовање

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану

Послодавац: Terra International School

Место рада: Јамагучи (Yamaguchi), Хоншу, Јапан

Наставник енглеског језика
на одређено време годину дана, са пробним радом 

од 2 месеца

УСЛОВИ: образовање: професор енглеског језика и књи-
жевности, VII/1 степен стручне спреме; возачка дозвола 
- међународна, пожељно поседовање ТЕСОЛ/ТЕФТ, рад-
но искуство није потребно. Обезбеђен смештај од стра-
не послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по 
повољној цени), изабрани кандидат плаћа трошкове изда-
вања радне визе, обезбеђен превоз (повратна карта), пла-
та у износу од 180.000 јапанских јена (бруто), око 1.600 
евра (бруто). Потребна документација: радна биографија/
CV (са фотографијом) - образaц преузети са сајта http://
terra-recruit.link/, фотокопија дипломе завршене школе 
(доставља само изабрани кандидат, оверену од стране 
судског тумача); фотокопија прве стране пасоша; пропрат-
но писмо (укратко - мотив одласка на рад у Јапан). Наведе-
на документа доставити на енглеском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као 
незапослена лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су 
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком „За конкурс: Terra International School, Јапан“. 
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица 
у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За 
конкурс: Terra International School, Јапан“. Детаљне инфор-
мације о условима рада кандидати ће добити на разговору 
са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора 
биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати 
који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити 
разматрана. 

За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу 
да се обрате: 
свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ, Позив-
ном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан) и 
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. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

Култура и информисање /  Наука и образовање

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

Члан 120

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

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

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма 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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Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-038

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: до 15.01.2017. године.
БЕОГРА Д

ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34

тел. 011/2194-294

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајућу здравствену способност, и то психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 2) да има држављанство РС; 3) да испуњава услове 
у погледу врсте и степена стручне спреме - VII степен 
стручне спреме (у складу са Правилником о врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника у основној школи); 
4) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, лекарско уверење о одговарајућој здрав-
ственој способности. Доказ о психофизичкој способности 
кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду, 
док доказ из тачке 4 прибавља установа. Кандидати своје 
пријаве могу послати у року од 3 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Све ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе и на број телефо-
на: 011/2194-454.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

e-mail: sekretaroskdj@gmail.com

Наставник хемије
на одређено време ради замене запосленог који 
је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, 

за рад у матичној школи, са 80% радног времена 
- 32 часа

Наставник биологије
на одређено време ради замене запосленог који 
је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, 
у издвојеном одељењу Велика Иванча, са 20% 

радног времена - 8 часова

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог који 

је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, за 
рад у матичној школи

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; испуњавање услова предвиђених чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања: 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова прак-
се у установи; држављанство Републике Србије; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, што се доказује лекарским уверењем које је 
кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о 
раду; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; доказ о 
некажњаваности (прибавља установа по службеној дуж-
ности); знање језика на коме се обавља образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријаву: оверена копија дипломе о одговарајућем обра-
зовању и оверена копија доказа о испуњености услова из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, оверена копија уверења о држављанству. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуња-
вању услова конкурса, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати 
на горенаведену адресу школе или донети лично, радним 
данима, од 8 до 12 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - сва звања, за ужу научну област 
Машине и уређаји у преради дрвета

на неодређено/одређено време од 5 година, без 
обзира на радно искуство

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из 
области прераде дрвета, способност за наставни рад, 
научни односно стручни радови, шумарски факултет, 
одсек Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета.

Наставник - доцент, за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 5 година, без обзира на 
радно искуство

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - математичке науке, 

 Наука и образовање
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способност за наставни рад, научни односно стручни радо-
ви, природно-математички факултет.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарског факултета. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство, списак научних и струч-
них радова, сепарати радова,...), достављају се надлежној 
служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишесла-
ва 1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама и на сајту Националне службе за запо-
шљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Светог Николе 39

тел. 011/2418-895, 2418-052
e-pošta: gradjevinska@sbb.rs

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати треба да поседују одговарајуће високо 
образовање сагласно члану 8 став 2 и да испуњавају усло-
ве прописане чланом 120 Закона о основима система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
- одлука УС), као и услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015). 
Кандидат мора, у складу са чланом 8 став 4, да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе: оверену фотокопију - препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Број телефона за информације: 011/2418-052. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

e-mail: sekretaroskdj@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови” 19.10.2016. 
године поништава се за радно место наставник 
разредне наставе, на одређено време ради заме-
не запосленог који је привремено спречен за рад, 
дуже од 60 дана, за рад у матичној школи. 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив докто-
ра наука, завршен факултет за физичку хемију или фарма-
цеутски факултет.

Асистент за ужу научну област Физичка хемија
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршен факултет за физичку хемију или фарма-
цеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 
8, студент докторских студија или магистар наука из науч-
не области за коју се бира и коме је прихваћена тема док-
торске дисертације, смисао за наставни рад.

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

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун, Златиборска 44

тел. 011/2611-125

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

године

УСЛОВИ: Услови у погледу стручне спреме су предвиђе-
ни Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника. Кандидат треба да испуњава 
и посебне услове прописане чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати су уз 
пријаву дужни да приложе: уверење о држављанству, 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања (уверење прибавља 
установа), уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (проверу 
психофизичких способности врши Национална служба за 
запошљавање). Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу. Одлука о избору канди-
дата донеће се у законском року.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Наставник практичне наставе, област 
Медицина, ужа научна област Козметологија

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: фармацеутски факултет, искуство у настави или 
струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област Техничко-
технолошке науке, ужа научна област 

Технологија
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: фармацеутски факултет, искуство у настави или 
струци 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са био-
графијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилози-
ма којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

ОШ “САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

www.savasumanovic.rs
тел. 011/317-0490, 011/317-0491

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 
и 62/2016) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 и 11/2016) и образовање из чл. 8 став 
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 је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 

да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

Секретар
на одређено време до повратка запосленог којем 

мирује радни однос

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 68 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака, дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и: психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство РС; неосуђиваност за кривична дела из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; знање језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (уверење одговарајуће високошколске уста-
нове или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу); оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 
уверење о држављанству - оверена фотокопија; извод из 
матичне књиге рођених - оверена фотокопија; CV. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. С обзиром да 
доказ о неосуђиваности прибавља школа, 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 васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефо-
на и тачну адресу пребивалишта. Пријаве на конкурс са 
документима којима се доказује испуњеност услова кон-
курса доставити на горенаведену адресу у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне или неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Наставник српског језика
за 78% радног времена, на одређено време, 
замена одсутног запосленог преко 60 дана
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Наставник историје
за 95% радног времена, на одређено време, 
замена одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије, да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима, у складу са законом. Уз пријаву на конкурс канди-
дати достављају: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уве-
рење или потврда) издат од стране високошколске устано-
ве, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат 
који је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања; доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад). 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве 
доставити лично или путем поште на горенаведену адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И
ФИНАСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у звању ванредног професора из 
уже научне области Економија и финансије

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета Унион 
и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и траже-
ну документацију доставити у физичком и електронском 

облику на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и 
на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена, студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама од три годи-
не, више образовање (педагошка академија за васпитаче, 
учитељски факултет - студијски програм за образовање 
васпитача у предшколским установама), познавање јези-
ка на коме се обавља васпитно-образовни рад, са радним 
искуством. У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120, 122 Закона о 
основама система васпитања и образовања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15). Потребна доку-
ментација: оверена фотокопија дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТОЗАР РАДИЋ“
19325 Текија, Коче Анђелковића 65

тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама од најмање 4 године, по прпоису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педагога или пси-
холога; знање језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи; најмање 5 (пет) година радног искуства 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; доз-
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вола за рад (лиценца), односно положен стручни испит; 
завршена обука и положен испит за директора установе; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат зна језик на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику, кандидат доставља 
писмени доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, биографију 
са кратким прегледом програма рада директора школе. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Лекарско уверење изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Уверење о положеном 
испиту за директора се не прилаже, с обзиром да надлеж-
но министарство није донело програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора. Иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или на адресу шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана.

ЈАГОДИНА
ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/611-175

Наставник ликовног
са 15% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства, до 

01.06.2017. године

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са чланом 3 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, односно чланом 38 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван. Кан-
дидати достављају следећу документацију: пријаву на 
конкурс, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене еви-
денције (у складу са одредбама Закона о заштити података 
о личности), уверење о држављанству, лекарско уверење 
(по извршеном избору). Извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење и уверење 
о неосуђиваности не смеју бити старији од шест месеци 
(осим извода из матичне књиге рођених ако је на новом 
обрасцу). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Проверу психофизичких способности канди-

дата обавља Национална служба за запошљавање, само 
за кандидате који испуњавају услове и уђу у ужи избор. 
Рок за пријаву је 8 дана.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник вежби и наставе у блоку - 
Физикална терапија и масажа, за образовни 

профил физиотерапеутски техничар
на одређено време ради замене, до повратка 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапе-
утски техничар, струковни терапеут, струковни физио-
терапеут, виши физиотерапеут, специјалиста струковни 
физиотерапеут, дипломирани терапеут рехабилитације, 
специјалиста струковни козметичар естетичар, струковни 
козметичар естетичар, виши естетичар козметичар.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи сле-
деће доказе: доказ о степену стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или дипломе и оверена 
копија додатка уз диплому), лекарско уверење (кандидат 
подноси након избора, а пре закључења уговора о раду), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија), доказ о извршеној провери 
психофизичких способности (подноси се након избора, а 
пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - доказ прибавља установа, уверење 
о држављанству Републике Срије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2 

тел. 035/401-170

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
07.09.2016. године поништава се за радно место: 
предавач за ужу област Хирургија, на одређено 
време од 5 година, са 5% радног времена. Такође, 
поништавају се радна места: сарадници по угово-
ру (Општа болница Ћуприја) на одређено време 
од годину дана, са условима: VII/1 степен стручне 
спреме, медицински факултет, специјализација из 
области гинекологије. У свему осталом оглас остаје 
непромењен.

КИКИНДА
ОШ „КАРАС КАРОЛИНА“

24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023

Директор
на период од 4 године
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УСЛОВИ: високо образовање за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; изу-
зетно, ако се на конкурс за директора основне школе не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, 
за директора основне школе може се изабрати и лице 
које има високо образовање за наставника основне шко-
ле на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем и има најмање десет година рада 
у установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања); одговарајуће радно 
искуство на пословима образовања и васпитања; психич-
ка, 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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни 
рад се у већини одељења - 88% остварује на мађарском 
наставном језику, а у осталим одељењима на српском јези-
ку); да има дозволу за рад (лиценца); да има обуку и поло-
жен испит за директора.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; извод из казнене евиденције МУП-а 
(не старије од шест месеци); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању мађарског језика (оверена копија документа 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или оверена копија уверење/решење да 
је кандидат положио испит из мађарског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе); оверен препис/
оверену фотокопију документа о положеном испиту за доз-
волу за рад (лиценца); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом, у затво-
реној коверти и са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле“, доставити на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530, 21-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; поседовање 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 утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање пет годи-
на искуства након стеченог одговарајућег образовања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву кандидати треба да приложе: доказ 
од држављанству (извод из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, преглед кретања у служби са био-
графским подацима. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара ПУ и путем телефона: 0230/22-
530 или 21-230.

ОШ „СВЕТИ САВА“
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/400-270

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, а у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). Поред наведених 
услова у погледу степена и врсте стручне спреме, а све 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење 68/15 
и 62/2016) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Поред молбе и биографских података, кандидат 
подноси следећа документа, којима доказује испуњеност 
тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду), доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
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са потребном документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу школе, са назнаком ,,За конкурс“. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, 
на број телефона 0230/400-270.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

тел. 028/498-298

Асистент за ужу научну област Пародонтологијa 
и оралнa медицинa

УСЛОВИ: за избор наставника асистента: студент доктор-
ских студија или магистар са прихваћеном докторском 
дисертацијом; завршене интегрисане академске студије 
са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни 
рад; завршена здравствена специјализација из уже науч-
не области Пародонтологија и орална медицина. Посеб-
ни услови, оцена испуњености услова и поступак избо-
ра наставника и сарадника утврђени су и спровешће се 
у складу са Законом о високом образовању, Правилником 
о ближим условима за избор наставника Универзитета у 
Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником 
о условима, начину и поступку избора у звање сарадника 
Медицинског факултета у Приштини Косовска Митрови-
ца; одобрена докторска дисертација; већи број објавље-
них научних радова у домаћим и иностраним часописима; 
већи број стручних радова на домаћим или међународним 
скуповима. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за психологију

Сарадник у настави за научну област 
Психолошке науке, ужа научна област Развојна 

и педагошка психологија
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чл. 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, 
број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и 
Правилником о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привременим седиштем 
у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није правноснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примањa мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, уверење о држављанству Републи-
ке Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, 
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, са наз-
наком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу доби-
ти на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник стручног предмета за ужу стручну 
област Комплементарни клавир

на Одсеку - департману музичких уметности

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аут. тум, 68/2015 и 87/2016), Статутом Факулте-
та уметности, Правилником о начину и поступку стицања 
звања наставника и заснивања радног односа на Факулте-
ту уметности у Приштини, Минималним условима Нацио-
налног савета за избор у звање наставника на универзите-
ту, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе и 
следећу документацију: биографију са библиографијом 
у три примерка са подацима и релевантним доказима о 
уметничком, стручном, педагошком раду, списак уметнич-
ких активности, дипломе о завршеним нивоима студија. 
Биографију (написану у програму Word) са библиогра-
фијом, са релевантним скенираним доказима о уметнич-
ком, стручном и педагошком раду за област за коју конку-
ришу (написану у програму Word), кандидати достављају у 
три истоветна примерка на CD-у. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 38227 
Звечан, Краља Петра I  117. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Професор географије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 
62/16) и у складу са чланом 3 тачка 7 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
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10/16 и 11/16); да није осуђиван правоснажном пресудом 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела утврђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије и знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). У складу са чланом 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати као доказ прилажу: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања при-
бавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, у Националну службу за запошља-
вање у Крагујевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 
034/6841-402.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
34000 Крагујевац

Ђуре Пуцара Старог 3 
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије - наставни предмет Рачуноводство 
финансијских организација и за ужу научну 

област Финансије, финансијске институције и 
осигурање - наставни предмет Осигурање

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одго-
варајуће научне области. Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потвр-
дом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђи-
вани за кривична дела прописана наведеним одредбама; 
услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 
и 99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ка о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства 
Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 

кандидат доставља у току поступка избора у звање и Ста-
тута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уве-
рење суда да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница, списак стручних и научних 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене 
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са доку-
ментима, са назнаком „За конкурс”, доставити на горенаве-
дену адресу факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК” 

34308 Орашац
Аранђеловац 

тел. 034/6709-090

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће висо-
ко образовања из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педагога или 
психолога; да поседује дозволу за рад - лиценцу; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговрајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, 
радну биографију, оквирни план рада за време манда-
та и уверење да нису осуђивани и да не постоји забрана 
обављања послова директора школе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“, са назнаком „Конкурс за директора“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 034/6709-090.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Букуровцу, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012), у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма доставља пре закључења уговора о раду кандидат који 
заснује радни однос по конкурсу. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља установа. Тра-
жена документа достављају се у оригиналу или овере-
ној копији. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за информације: 034/335-464 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР I”

34310 Топола
Шумадијска 2 

тел. 034/6811-035

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се 
пријавити кандидат који поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у закону испуњава и следеће 
посебне услове: има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016); испуњава услове из члана 59 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/2015, 68/2015 и 
62/2016); испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 ); 
испуњава услове за директора средње школе наведене у 
Правилнику о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015). Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду 
о радном искуству у установама образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), 
уверење да није осуђиван за кривична дела која онемо-

гућавају рад у просвети, оригинал уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, као и лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе биографске податке са кратким прегле-
дом кретања у досадашњој служби. Доказ о знању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад, кандидат 
подноси уколико одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Како подзаконски акт из члана 59 Закона 
о основама система образовања и васпитања није донет, 
документација кандидата без доказа о обуци и положеном 
испиту за директора школе сматра се комплетном. Изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законом утврђеном року 
положи испит за директора. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе или предати лично у канцеларији секретара 
школе, радним данима од 08.00 до 13.30 часова.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево
Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Кандидат, такође, треба да има и одгова-
рајући степен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16), и то: да има одговарајуће обра-
зовање, да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да 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 основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Република Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс 
приложити одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, потврду или уверење високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кан-
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дидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа. Документација се доставља у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе или донети лично у просторије школе, рад-
ним даном од 9 до 12 часова.У пријавама обавезно нагла-
сити за које радно место кандидат конкурише.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208, 037/419-400
e-mail: gimnazijaks@gmail.com

Професор италијанског и латинског језика
на одређено време до повратка одсутног радника, 

за 32% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у гимназији; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Потребна документација: диплома (оверена копија), 
уверење о држављанству, извод из казнене евиденције 
полиције (узима се у МУП-у), уверење о положеном испи-
ту за лиценцу - ако је положен испит (оверена копија). У 
молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у 
Националној служби за запошљавање и када. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

Наставник физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2017. године, ради 
замене одсутног запосленог распоређеног на 

место помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у скла-
ду са чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стече-
ног на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године 
(чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образо-

вања и васпитања), кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања); наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама сис-
тема обазовања и васпитања (чл. 121 став 10 овог Зако-
на); држављанство РС; доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: потписану пријаву на конкурс - краћу, биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне 
карте (или очитану личну карту), оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 Европс-
ким системом преноса бодова (потврда/уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу и пот-
писану изјаву о сагласности да школа за потребе одлучи-
вања о пријему у радни однос може од надлежног органа 
прибавити личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (подаци из казнене евиденције), који 
су неопходни у поступку одлучивања. Образац бр. 1 (изја-
ва) може се преузети са интернет странице: www.mduls.
gov.rs/doc/uputstvo-zup/Obrazac%201.doc. Документа се 
достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене 
евиденције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа службено, на основу писане сагласности (изјаве) 
коју кандидат прилаже уз пријаву на конкурс. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити 
ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности коју врши надлежна 
служаба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом о испуњености услова, доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Све додатне информације о конкурсу можете добити на 
број телефона: 037/446-890.
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“
16000 Лесковац
Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају завршену основну школу; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење 
прилаже се пре закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 016/3436-280.

ЛОЗНИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане законом: да поседује 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, однос-
но да има високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по прописима који уређују 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. годи-
не; да поседује дозволу за рад, лиценцу; савладана обука 
и положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, па ће изабрани бити у оба-
вези да положи испит за директора, у року од годину дана 
од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подза-
конског акта којим се регулише ова материја); да има нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог усло-
ва доставља кандидат кога изабере школски одбор, пре 

слања документације на сагласност министру); да поседује 
држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - доказ о испуњености услова прибавља школа; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду да има најмање пет година радног стажа 
у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење суда да није под 
истрагом (оригинал, не старије од 6 месеци); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, дос-
тавља кандидат кога изабере школски одбор, пре слања 
документације на сагласност министру); остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру (биографске податке са прегледом кретања у служби, 
доказе о организаторским и другим квалитетима неопход-
ним за обављање послова директора). Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса се достављају са назна-
ком „Конкурс за директора“, лично или на адресу школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. За сва 
обавештења контактирати секретара школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и физичком 
васпитању, предмети Катедре за индивидуалне 

спортове

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника прописани су чл. 65 Закона о високом 
образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и 
чл. 96 и чл. 99 Статута Факултета спорта и физичког вас-
питања у Нишу: за доцента може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука - докторат наука из уже 
научне области за коју се бира - предност има кандидат 
који има тему доктората из предмета за који се бира, нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву доставити: биографске подат-
ке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука, списак радова са библиографским подацима, као и 
саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, предмети Катедре за теоријско 
методолошке предмете и предмети Катедре за 

индивидуалне спортове

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у 
звању асистента прописани су чланом 72 Закона о високом 
образовању, чланом 138 Статута Универзитета у Нишу и 
чланом 104 Статута Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу: високошколска установа бира у звање асис-
тента, студента докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 
и који показује смисао за наставни рад; високошколска 
установа може у звање асистента изабрати и магистра 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Уз 
пријаву доставити: биографске податке, препис дипло-
ме о стеченом високом образовању, академском називу 
магистра наука, потврду о статусу студента докторских 
студија или пријављеној докторској дисертацији, списак 
радова са библиографским подацима, као и саме радове. 
Рок за пријаву је 15 дана.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, предмети Катедре за теоријско 
методолошке предмете

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника прописани су чл. 65 Закона о високом 
образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу 
и чл. 96 и 99 Статута Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу: за доцента може бити изабрано лице које 
има научни назив доктор наука - докторат наука из уже 
научне области за коју се бира - предност има кандидат 
који има тему доктората из предмета за који се бира, нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву доставити: биографске подат-
ке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука, списак радова са библиографским подацима, као и 
саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, предмети Катедре за теоријско 
методолошке предмете

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у 
звању асистента прописани су чланом 72 Закона о високом 
образовању, чланом 138 Статута Универзитета у Нишу и 
чланом 104 Статута Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу: високошколска установа бира у звање асис-
тента, студента докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 
и који показује смисао за наставни рад; високошколска 
установа може у звање асистента изабрати и магистра 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Уз 
пријаву доставити: биографске податке, препис дипло-
ме о стеченом високом образовању, академском називу 
магистра наука, потврду о статусу студента докторских 
студија или пријављеној докторској дисертацији, списак 
радова са библиографским подацима, као и саме радове. 
Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

тел. 018/206-880

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информати-
чар; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор инфор-
матике-математике; дипломирани математичар-астро-
ном; 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; мас-
тер професор математике и и информатике; мастер про-
фесор физике и математике; мастер професор информа-
тике и математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломи-
рани инжењер математике - мастер (са изборним пред-
метом Основи геометрије); дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар - тео-
ријска математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); професор 
хемије - математике; професор географије - математи-
ке; професор  физике - математике; професор биологије 
-  математике; професор математике - теоријско усме-
рење; професор математике - теоријски смер; дипломи-
рани математичар и информатичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским  програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информати-
ке. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); оверени препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
надлежне високошколске установе о образовању из пси-
холошких, 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 Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије 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 
високошколске установе о положеном испиту из српског 
језика (само кандидат који није одговарајуће образовање 
стекао на српском језику); оверену фотокопију дипломе 
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о завршеним основним академским студијама на студијс-
ким  програмима из области математике или примењене 
математике и оверену фотокопију потврде одговарајуће 
високошколске установе о положеном испиту из предмета 
геометрија или основи геометрије (само кандидати који су 
стекли академско звање мастер, односно дипломирани - 
мастер); оверену фотокопију дипломе о основним академ-
ским студијама двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике (само кандидати 
који су стекли академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер); оверену фотокопију потврде о положеном 
изборном предмету Основи геометрије (само за кандидате 
који имају звање: дипломирани математичар - математика 
финансија и дипломирани инжењер математике - мастер).

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. године
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар - 
музички педагог; дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар - композитор; дипломирани композитор; 
дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар 
- музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани дири-
гент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; 
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пија-
ниста; дипломирани музичар - чембалиста; дипломира-
ни музичар - оргуљаш; дипломирани музичар-харфис-
та; дипломирани музичар - перкусиониста; дипломирану 
музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; 
дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани 
музичар - контрабасиста; дипломирани музичар - флаутис-
та; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар 
- кларинетиста; дипломирани музичар - фаготиста; дипло-
мирани музичар - хорниста; дипломирани музичар - тру-
бач; дипломирани музичар - тромбониста; дипломурани 
музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; 
дипломирани музичар - саксофониста; професор солфеђа 
и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; дипло-
мирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар за 
медијску област; професор музичког васпитања; дипломи-
рани музичар - педагог; дипломирани флаутиста; дипло-
мирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора); 
професор музичке културе; мастер теоретичар уметности 
(професионални статус: музички педагог, етномузико-
лог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички 
уметник (сви професионални статуси); мастер компози-
тор. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); оверени препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
надлежне високошколске установе о образовању из пси-
холошких, 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 Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије 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 
(само кандидат који није одговарајуће образовање стекао 
на српском језику).

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор хемије; про-
фесор хемије и физике; професор хемије и биологије; 
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хеми-
чар за истраживање и развој; дипломирани физикохеми-
чар; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; 
професор биологије и хемије; професор физике и хемије 
за основну школу; дипломирани професор биологије и 
хемије; дипломирани хемичар - професор хемије; дипло-
мирани професор хемије - мастер; професор физике - 
хемије; професор географије - хемије; професор биологије 
- хемије; дипломирани професор физике - хемије, мастер; 
дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипло-
мирани педагог за физику и хемију; дипломирани физичар 
- професор физике и хемије за основну школу - мастер; 
дипломирани хемичар - мастер; мастер професор хемије; 
мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; мас-
тер професор биологије и хемије. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Уз пријаву кандидат 
треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), оверени 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о прет-
ходно завршеним основним академским студијама хемије 
(само кандидат који је стекао академско звање мастер), 
уверење надлежне високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 педаго-
гије и психологије 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 
(само кандидат који није одговарајуће образовање стекао 
на српском језику); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним академским студијама хемије (кандидати 
који имају звање мастер).

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: професор информатике; професор информатике 
у образовању; професор информатике и техничког образо-
вања; дипломирани инжењер информатике; дипломирани 
инжењер пословне информатике; дипломирани инжењер 
електротехнике - за рачунску технику и информатику; 
дипломирани математичар - за рачунарство и информати-
ку; дипломирани инжењер организације рада - смер кибер-
нетски; дипломирани инжењер организације - за информа-
ционе системе; дипломирани инжењер за информационе 
системе; дипломирани инжењер организационих наука - 
одсек за информационе системе; дипломирани економиста 
- за економику, статистику и информатику; дипломирани 
математичар; професор математике; професор физике; 
дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске 
технике и информатике; дипломирани инжењер електро-
нике; професор технике и информатике; професор тех-
ничког образовања; професор електротехнике; професор 
машинства; дипломирани инжењер менаџмента за инфор-
мационо-управљачке и комуникационе системе; професор 
информатике - математике; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар - пословна информатика; 
дипломирани информатичар - професор информатике; 
професор географије - информатике; дипломирани инфор-
матичар - мастер; дипломирани професор географије - 
информатике, мастер; професор физике - информатике; 
дипломирани професор физике - информатике-мастер; 
дипломирани професор информатике, мастер; дипломира-
ни информатичар - мастер пословне информатике; дипло-
мирани инжењер електротехике за рачунарску технику и 
информатику; дипломирани економиста за економску ста-
тистику и информатику; дипломирани физичар; дипломи-
рани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информати-
ка - мастер; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
економиста; мастер професор информатике и математике; 
мастер професор информатике и физике; мастер профе-
сор физике и информатике; мастер професор географије 
и информатике; мастер професор технике и информа-
тике; мастер професор информатике и технике; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер инжењер 
организационих наука (смер информациони системи и тех-
нологије или Софтверско инжењерство и рачунарске нау-
ке); дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 
- мастер; дипломирани инжењер организационих наука - 
мастер из области информационих система и технологија; 
дипломрани професор информатике и математике - мас-
тер; дипломирани професор технике и информатике - мас-
тер; дипломирани професор информатике и технике - мас-
тер; професор основа технике и информатике; професор 
географије и информатике; мастер професор информати-
ке и физике; мастер професор информатике и математи-
ке. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета информатика и рачунарство може да изводи и 
лице које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладао програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање чети-
ри семестра. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета информатика и рачунарство може 
да изводи  и лице које је стекло академско звање мастер, 
које у оквиру завршених студија мора имати положено нај-

мање пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно орјентисано програмирање) и најмање два пред-
мета из једне или две следеће области -Математика или 
Теоријско рачунарство. Уз пријаву кандидат треба да под-
несе: оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оверени препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома 
оверену фотокопију уверења о стеченом 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 психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу доставља оверену фото-
копију уверења надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном испи-
ту из српског језика (само кандидат који није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику); оверену фотоко-
пију потврде одговарајуће високошколске установе о сав-
ладаном  програму рачунарства и информатике у трајању 
од најмање  четири семестра (само кандидат  који је на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладао програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање  четири семестра); 
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске 
установе о  положеним најмање пет информатичких пред-
мета од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно орјентисано програми-
рање и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство (само 
кандидат  који је стекао академско звање мастер, који у 
оквиру завршених студија мора имати положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области Објект-
но орјентисано програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство).

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 40% радног времена
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор информатике; професор информа-
тике у образовању; професор информатике и техничког 
образовања; дипломирани инжењер информатике; дипло-
мирани инжењер пословне информатике; дипломирани 
инжењер електротехнике- за рачунску технику и информа-
тику; дипломирани математичар - за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани инжењер организације рада - смер 
кибернетски; дипломирани инжењер организације - за 
информационе системе; дипломирани инжењер за инфор-
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мационе системе; дипломирани инжењер организацио-
них наука-одсек за информационе системе; дипломирани 
економиста - за економику, статистику и информатику; 
дипломирани математичар; професор математике; профе-
сор физике; дипломирани инжењер електротехнике, смер 
рачунске технике и информатике; дипломирани инжењер 
електронике; професор технике и информатике; профе-
сор техничког образовања; професор електротехнике; 
професор машинства; дипломирани инжењер менаџмента 
за информационо-управљачке и комуникационе системе; 
професор информатике-математике; дипломирани инфор-
матичар; дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар-професор информа-
тике; професор географије - информатике; дипломирани 
информатичар - мастер; дипломирани професор геогра-
фије - информатике, мастер; професор физике - инфор-
матике; дипломирани професор физике - информати-
ке-мастер; дипломирани професор информатике, мастер; 
дипломирани информатичар-мастер пословне информати-
ке; дипломирани инжењер електротехике за рачунарску 
технику и информатику; дипломирани економиста за еко-
номску статистику и информатику; дипломирани физичар; 
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер; дипломирани физичар - примењена физи-
ка и информатика - мастер; мастер математичар; мастер 
информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства; мастер економиста; мастер професор информати-
ке и математике; мастер професор информатике и физике; 
мастер професор физике и информатике; мастер профе-
сор географије и информатике; мастер професор техникеи 
информатике; мастер професор  информатике и технике; 
мастер инжењер  информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (смер информациони сис-
теми и технологије или Софтверско инжењерство и рачу-
нарске науке); дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства - мастер; дипломирани инжењер организа-
ционих наука - мастер из области информационих система 
и технологија; дипломрани професор информатике и мате-
матике - мастер; дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер; дипломирани професор информатике и 
технике - мастер; професор основа технике и информати-
ке; професор географије и информатике; мастер професор 
информатике и физике; мастер професор информатике и 
математике. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета информатика и рачунарство може да 
изводи и лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, савладао 
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање  
четири семестра. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета информатика и рачунарство може 
да изводи  и лице које је стекло академско звање мастер, 
које у оквиру завршених студија мора имати положено нај-
мање пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно орјентисано програмирање) и најмање два пред-
мета из једне или две следеће области -Математика или 
Теоријско рачунарство. Уз пријаву кандидат треба да под-
несе: оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оверени препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 

образовању, а за лица којима још није издата диплома 
оверену фотокопију уверења о стеченом 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 психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фото-
копију уверења надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном испи-
ту из српског језика (само кандидат који није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику); оверену фотоко-
пију потврде одговарајуће високошколске установе о сав-
ладаном програму рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра (само кандидат који је на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладао програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири семестра); 
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске 
установе о положеним најмање пет информатичких пред-
мета од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно орјентисано програми-
рање и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство ((само 
кандидат који је стекао академско звање мастер, који у 
оквиру завршених студија мора имати положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области Објект-
но орјентисано програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство)).

Наставник немачког језика
са 55% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). Уз пријаву 
кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); оверени препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима 
још није издата диплома оверену фотокопију уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење надлеж-
не  високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења 
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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 
(само кандидат који није одговарајуће образовање стекао 
на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 - Одлу-
ка УС) и услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Службени гласник Републике Србије - 
Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
и 11/2016) и то да: има одговарајуће високо образовање, 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основим студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Усло-
ви из тачака 1 до 5 доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3 прибавља школа. Услови за заснивање радног 
односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. У поступку одлучивања о избору кандидата дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са ученицима, 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Психолошку процену врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резулта-
та 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. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у првом, другом и 
трећем циклусу основног образовања одраслих, 
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у првом, другом и 
трећем циклусу основног образовања одраслих, 
за рад у издвојеном одељењу КПЗ-а у Нишу, на 
одређено време до краја школске 2016/2017. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС). Послове андрагош-
ког асистента може да обавља наставник, стручни сарад-
ник или лице које испуњава услове за пријем у радни 
однос утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања; да има најмање средње образовање и сав-
ладан програм обуке за андрагошког асистента (уколико 
кандидат нема савладан програм обуке за функционално 
основно образовање одраслих биће упућен на обуку). Уз 
пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије (не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш

Великотрнавска 4

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор информа-
тике-математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар-примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; мастер математичар; мастер професор математике; 
мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и и информатике; мастер професор физике и 
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математике; мастер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломира-
ни математичар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломира-
ни 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 дипломи-
рани - мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским  програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике.

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар - информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог језика и књи-
жевности; професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности; професор 
разредне наставе; професор језика и књижевности, однос-
но књижевности и језика - смер за библиотекарство; про-
фесор, односно дипломирани филолог књижевности и 
језика; професор српско-хрватског језика и југословенске 
књижевности; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; мастер библиотекар - 
информатичар; мастер филолог (главни предмет/профил 
библиотекарство и информатика); мастер професор језика 
и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика); професор југословенске књижевности.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 - Одлу-
ка УС) и услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), 
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основим 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 

2005. године, као и образовање из психолошких, педа-
гошких 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 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; за лица која су стекла високо 
образовање по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године - доставити оригинал 
или оверену фотокопију уверења или потврде да лице има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); уверење надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фото-
копију уверења надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном испи-
ту из српског језика (само кандидат који није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику); извод из матичне 
књиге рођених, односно венчаних за удате (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 (лекарско уверење не старије од 6 месеци) доставља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 (уверење о неосуђиваности) прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору кандидата дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Пријава са доказима о испуње-
ности услова конкурса подноси се на горенаведену адресу. 
Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш

Љубомира Николића 3
тел. 018/230-583

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
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Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, VII степен стручности, 
односно услови прописани чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, као и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ доставити пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728

Наставник математике
са 78% норме, на одређено време до повратка 
радница са породиљског одсутва и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09, 52/11 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), и то: да имају одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања под-
носе се уз пријаву за конкурс, а из става 1 тачка 2 овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тач-
ка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља установа. У погледу степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег високог образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо обра-
зовање, сходо члану 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС), као и степен и врсту образовања, сход-
но Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016) и 
Правилнику о организацији и систематизацији радних мес-

та у ОШ „Ђура Јакшић“, број 41 од 25.01.2016. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за дос-
таву пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: оригинал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење којим доказују одговарајуће високо образовање; 
оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; оригинал извода из матичне књиге рођених (важећи); 
одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа 
коју издаје надлежна високошколска установа), којим се 
доказује да кандидати имају одговарајуће образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно, односно сходно члану 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015, и 62/2016 - одлука УС); одговарајуће 
доказе којима се доказује познавање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и 
босанског језика), сходно члану 120 става 1 тачке 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл, глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС). Прија-
ве се потребним документима слати на адресу школе, са 
назнаком “За конкурс” или лично доставити управи школе. 
Кандидат који не испуњава услове конкурса у погледу про-
писаног степена и врсте образовања, одговарајућег висо-
ког образовања и прописаног занимања (стручног назива 
) и чије пријаве буду непотпуне (не садржи сва тражена 
документа прописана конкурсом) и неблаговремене, неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивања о пријему 
у радни однос.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звању доцента за ужу област ФИКХ
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Арапски језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању, Статутом и Правилником о избору звања на 
Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: биографију, оверене фотокопије дипломе 
о завршеним основним, мастер/магистарским и доктор-
ским студијама, оверене фотокопије претходног избора 
у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку 
литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби Уни-
верзитета, на горенаведену адресу, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву 
на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 
може се преузети на официјалном сајту Универзитета у 
Новом Пазару - www.unip.edu.rs.
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НОВИ С А Д
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

“КОЗМА И ДАМЈАН”
21460 Врбас, Његошева 2

Секретар
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове 
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне 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 ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, држављан-
ство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
(оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС. Уве-
рење да кандидат није осуђиван по службеној дужности 
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима се 
прибавља пре доношења одлуке о пријему у радни однос. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу школе или лично доставити.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2
Наставник - сва звања (универзитетски 

професор) за ужу научну област Англистика

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника) у папир-
ном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова и сами радови.

Виши наставник вештина за ужу научну област 
Англистика

УСЛОВИ: оверена фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским студија-
ма; биографија састављена на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata извештај за избор у 
звање универзитетског професора), у папирном облику и 
на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова и сами радови.

Лектор за ужу научну област Англистика 
(обједињене језичке вештине)

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеним мас-
тер академским студијама из области Англистике или сте-

чено високо образовање из области Англистике према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању; уверење о положеним испитима 
током студија; биографија састављена на основу упитни-
ка који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај 
за избор у звање сарадника); позитивна оцена студената 
о наставном раду кандидата; програм предмета на којима 
је кандидат ангажован и који су били предмет студентске 
евалуације (оцене студената) као доказ о способности за 
наставни рад на високошколској установи; подаци о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова и сами 
радови.

Наставник - сва звања (универзитетски 
професор) за ужу научну област Германистика

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника) у папир-
ном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова и сами радови.

Наставник - сва звања (универзитетски 
професор) за ужу научну област Светска 
и компаративна књижевност са теоријом 

књижевности

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника) у папир-
ном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова и сами радови.

Наставник - сва звања (универзитетски 
професор) за ужу научну област Светска 
и компаративна књижевност са теоријом 

књижевности

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника) у папир-
ном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова и сами радови.

Стручни сарадник за ужу научну област 
Новинарство

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеним мас-
тер академским студијама из области англистике или сте-
чено високо образовање из области драмских и аудиови-
зуеланих уметности, према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању; уверење о 
положеним испитима током студија; биографија саставље-
на на основу упитника који се може преузети са веб-сајта 
Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_
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referata, извештај за избор у звање сарадника); позитивна 
оцена студената о наставном раду кандидата; потврда о 
раду у струци.

Наставник - сва звања (универзитетски 
професор) за ужу научну област Психологија, 

за предмете из области Психотерапије

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника) у папир-
ном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова и сами радови.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су чла-
новима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правил-
ником о ближим условима за избор у звања наставника 
Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у 
Новом Саду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији Послови. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова доставити на горена-
ведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Сарадник у настави за ужу област Мехатроника, 
роботика и аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 1 године

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

Наставник за ужу област Инжењерство и 
менаџмент медија

у звање ванредни професор на одређено време 
од 5 година или редовни професор на неодређено 

време, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке социолош-
ких и правних наука, услови прописани чланом 64 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области 
и датум објављивања конкурса), доказе о испуњености 
услова 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, списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене и 
потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Конкурс за 
наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 7 дана од 

дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за свако радно место посебно.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ

21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до повратка радника, а 

најдуже до 31. августа 2017. године

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до повратка радника, а 

најдуже до 31. августа 2017. године, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама члана 120 до 122 Закона о основама сис-
тема образоваја и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 55/13) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 9/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију). За радна места на којима се настава 
изводи на мађарском наставном језику, кандидат је дужан 
да достави доказ о знању мађарског језика. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско 
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Ванредни или редовни професор за област 
музичке уметности, ужа област Гудачки 

инструменти (виолина)
на одређено време од 5 година или на неодређено 

време

Ванредни или редовни професор за област 
ликовних уметности, ужа област Цртање

на одређено време од 5 година или на неодређено 
време

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом судијском програму у земљи или дипло-
ма доктора уметности или магистра уметности стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о виоком обра-
зовању из уметничке области за коју се врши избор или 
високо образовање првог степена са 240 ЕСПБ или другог 
степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка 
дела из области за коју се врши избор. Обавезни и изборни 
услови утврђени су Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
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Новом Саду. У звање наставника може бити изабрано лице 
које испуњава критеријуме прописане Законом о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету донетим од стране Национал-
ног савета за високо образовање, Статутом Универитета у 
Новом Саду, Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду и Статутом Академије уметности у Новом Саду. Закон 
о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду, 
Статут Академије уметности у Новом Саду и Правилник о 
ближим минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитету у Новом Саду налазе се на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији 
“Наставници - Конкурси”).

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на конкурс која 
мора да садржи назив радног места за које кандидат кон-
курише, списак документације коју прилаже, контакт адре-
су и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним одговарајућим студијама; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању при-
бављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); 
личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична 
карта); попуњен образац биографских података (Образац 
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкур-
си”) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и 
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са Минималним условима за избор у звање ванредног или 
редовног професора за поље уметности Правилника о бли-
жим минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду и чланом 5 наведеног Пра-
вилника. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се искључиво у штампаној форми 
на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ

“СВЕТИ САВА”
21000 Нови Сад, Огњена Прице 7

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 66/2015) за наставника 
основне школе општег типа, педагога и психолога, дозволу 
за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, 
обуку и положен испит за директора и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, као и услове уз 
члана 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 
66/2015). Канидат треба да испуњава услове уз члана 6 
став 1 Правилнка о пословима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образовања настав-
ника и андрагошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. 
гласник РС- Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оргинал или 
оверену фотокопију дипломе; уверење о положеном 
стручном испиту - испит за лиценцу; уверење о положеном 
испиту за директора школе; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
потврду о радном стажу, односно оверену фотокопију рад-
ничке књижице; радна биографија; уверење о савладаном 
“Интегралном програму обуке за остваривање програма 
функционалног основног образовања одраслих”. Лекар-
ско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, 
а уверење о некажњавању прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком “За 
конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА

ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
23.11.2016. године поништава се у целости.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Библиотекар
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани библиотекар - информатичар, професор, 
односно дипломирани филолог језика и књижевности, 
професор, односно дипломирани филолог за општу књи-
жевност са теоријом књижевности, професор разредне 
наставе, професор језика и књижевности, односно књи-
жевности и језика - смер за библиотекарство, професор, 
односно дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности, професор српског језика и књижевности, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, 
мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика), мастер професор језика и књижевности 
(главни предмет/профил библиотекарство и информати-
ка), професор југословенских књижевности; да има пси-
хичку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-

 Наука и образовање



   |  Број 704 | 14.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs56 

но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита), доказ о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге држављана или 
извод из матичне књиге рођених), доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

тел/факс: 013/346-023

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 702, 
од 30.11.2016. године, поништава се у целости, јер је 
исти већ објављен у претходном броју од 23.11.2016. 
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандида-
тима.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
у погледу школске спреме: да има образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије; 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), према пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), на студијама у трајању од три године 
или више образовање; 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 РС; да има психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (уверење се 
прилаже приликом склапања уговора о раду); да зна језик 
на ком се обавља васпитно-образовни рад; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и матодичких дисци-
плина 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 прено-
са бодова; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као што је наведе-
но у тачки 2 овог конкурса; да поседује лиценцу, односно 
положен стручни испит и да испуњава остале услове за 
рад васпитача.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију; уверење о држављанству; уверење 

из казнене евиденције из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе за изабраног кандидата; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); диплому о 
стеченој школској спреми (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија). Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање (школа пријављује 
кандидате). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве 
достављене електронским путем неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу или доста-
вити лично. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976

e-mail: jbandur@panet.co.yu

Наставник обое
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 90% радног времена

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву са биографијом и копијом 
личне карте, у радни однос може да буде примљен канди-
дат који је стекао одговарајуће образовање сходно чла-
ну 8 Закона о основама система ооразовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да има 
држављанство Републике Србије; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 2 алинеје 1, 2 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из алинеја 3 и 4 прибавља 
установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Наблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Одлуку о избору кандида-
та директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Сервирка
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: 1) III или IV степен куварске струке (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 2) да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад - уверење издато од медицине рада прилаже се пре 
закључивања уговора о раду; 3) да није осуђиван правос-
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нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - установа прибавља службено; 4) уверење о 
држављанству РС. Уз пријаву доставити потребну доку-
ментацију. Копије докумената морају бити уредно оверене. 
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком „За оглас“. За све додатне информације 
обратити се на број телефона: 013/681-660, директору или 
помоћнику директора.

ПОЖ АРEВАЦ
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4 

office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Професор енглеског језика
на одређено време

Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и 
одраслих; извођење наставе према уговореном фонду и 
усвојеном распореду часова; припремање и планирање 
наставе према плану и програму; остваривање улоге мен-
тора ученика; сарадња са колегама. 

УСЛОВИ: диплома филолошког факултета; минимум годи-
ну дана радног искуства у настави (пожељно); најмање 
VII степен стручне спреме одговарајућег смера; стрпљив, 
енергичан, тачан, комуникативан, озбиљан, одговоран и 
посвећен послу; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и одраслима.

ОСТАЛО: Нудимо вам: редовну зараду, рад у пријатној 
атмосфери и добрим условима, могућност заснивања рад-
ног односа (постоји могућност и хонорарног ангажовања, 
у виду додатног посла). Уколико сте заинтересовани за 
рад у нашој школи, CV пошаљите на горенаведени и-мејл. 
Потребна документа: CV, копија дипломе о стеченој струч-
ној спреми, писмо препоруке, награде, похвале и слични 
документи (уколико су доступни). Само кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова, кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће обра-
зовање из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 

35/15, 68/15 и 62/16), што значи да треба да поседује одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске, специјалистичке академске 
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); услов из члана 8 
став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона, који предвиђају да 
лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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, 
а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
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 има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
кандидати треба да доставе оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената: диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном 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 бодо-
ва, издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о поло-
женом испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима и децом 
се доставља пре закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дуж-
ности. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у обзир. Моле се кандидати да у пријави наведу адресу 
становања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са назнаком „За конкурс“ слати на адресу 
школе. Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 012/223-375.

 Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   |  Број 704 | 14.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs58 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МАЈСКИ ЦВЕТ”
12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1

тел. 012/76-62-633

Оглас објављен 23.11.2016. године, у публикацији 
„Послови“ (број 701), поништава се у целости за 
радно место стручни сарадник - педагог, на одређе-
но време.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ“

12311 Мало Црниће, Прва бб
тел. 012/280-012

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 
одсутног преко 60 дана, за рад у издвојеном 

одељењу у Калишту

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да има држављанство Републике 
Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
уверења или дипломе), доказ да има образовање из пси-
холошких, 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 (потврда - уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу); да је 
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству 
РС, не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат у обавези је да достави пре закључивања уговора. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Доказ о 
неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве 
слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања дужег од 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања дужег од 60 дана, са 30% радног 
времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од 60 дана

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са 

функције помоћника директора, са 60% радног 
времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са 

функције помоћника директора, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке 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, а изузетно да је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, под условом да је 
тражено образовање стекао на језику на коме се остварује 
тај рад или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина); да испуњава услове према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има држављан-
ство Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи, у оригиналу или овереној копији, не 
старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да 
има одговарајуће образовање, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ да зна језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико образовање није сте-
као на српском језику), извод из матичне књиге рођених, 
односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела прибавља 
установа. Молбе слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац
Првомајска 1

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са 
боловања дужег од 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке 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, а изузетно да је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, под условом да је 
тражено образовање стекао на језику на коме се остварује 
тај рад или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи,у складу са Европским системом преноса 
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина); да испуњава услове према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи; да има држављанство Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи, у оригиналу или овереној копији не 
старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да 
има одговарајуће образовање, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ да зна језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико образовање није сте-
као на српском језику), извод из матичне књиге рођених, 
односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
се не подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела, прибавља 
установа. Молбе слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“

12309 Шетоње
тел. 012/347-487

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр 11/2012 и 15/2013). Кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: да поседују одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), да испуњавају 
остале услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 
и 5 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. Потпуна пријава треба да садр-
жи: краћу биографију (кандидати достављају уз пријаву), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати достављају уз пријаву), доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству), извод из матичне књиге рођених, канди-
дат који је стекао образовање по прописима који уређују 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године дужан је 
да достави потврду да ли се ради о студијама првог или 
другог степена са своје високошколске установе, канди-
дати достављају уз пријаву, потврду или уверење висо-
кошколске установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (канди-
дати достављају уз пријаву), доказ да кандидат зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
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(у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика), доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документа-
цију). У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, проверу психофизичких 
способности врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као 
доказ да су верне оригиналу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу са 
назнаком ”За конкурс”, лично или препорученом поштом. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

”НЕВЕН“
31330 Прибој
Пионирска 2

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

са 75% радног времена, на одређено време до 
завршетка припремног предшколског програма у 

радној 2016/2017. години,
у издвојеном одељењу у Кратову,

ОШ „Благоје Полић“ 

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

са 75% радног времена, на одређено време до 
завршетка припремног предшколског програма у 
радној 2016/2017. години, у издвојеном одељењу 

у Прибојској Бањи, ОШ „Никола Тесла“

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

са 75% радног времена, на одређено време до 
завршетка припремног предшколског програма у 
радној 2016/2017. години, у издвојеном одељењу 

ОШ “9. мај” Саставци

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

са 75% радног времена, на одређено време до 
завршетка припремног предшколског програма у 
радној 2016/2017. години, у издвојеном одељењу 
у Крајчиновићима и издвојеном одељењу ОШ “9. 

мај” Саставци

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

са 75% радног времена, на одређено време до 
завршетка припремног предшколског програма у 
радној 2016/2017. години, у издвојеном одељењу 
у Сјеверину, ОШ ”Десанка Максимовић” Сјеверин

Васпитач за рад у припремној предшколској 
групи

на одређено време до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2016/2017. 

години

УСЛОВИ: кандидат трба да поседује одговарјуће висо-
ко образовање за васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који је уређивао високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или одговарајуће високо образовање за васпитача 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање за васпитача, да има пси-
хичку, 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије и да зна језик на 
коме се отварује образовно васпитни рад.

Медецинска сестра - васпитач
на одређено време до завршетка радне 

2016/2017. године

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме. занимање 
медецинска сестра васпитач; 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица
на одређено време до завршетка радне 

2016/2017. године

УСЛОВИ: завршена основна школа; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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; да 
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве: оверену форокопију дипломе, односно уверење да 
поседују одговарајуће образовање; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике Србије. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља установа по службеној дужности. Доказ о пси-
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хичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско 
уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду.

ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1

тел. 027/322-636

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства, за рад у матичној школи у 
Прокупљу

Наставник солфеђа
са 70% радног времена, за рад у истуреном 

одељењу школе у Житорађи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музич-
ки педагог, дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе, дипломирани музичар педагог, мастер теорети-
чар уметности, професионални статус музички педагог. 
Кандидат треба да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе: молбу са скраћеном био-
графијом, оверен препис или фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(у оригиналу или оверен препис), уверење о држављан-
ству (у оригиналу или оверен препис), уверење о поло-
женом стручном испиту/лиценци (у оригиналу или оверен 
препис, ако га кандидат има), уверење суда да се против 
лица не води истрага. Уколико су кандидати на факултету 
имали предмете психологија и педагогија, пожељно је да 
приложе потврду о положеним наведеним предметима. У 
поступку одлучивања о избору наставника врши се прет-
ходна провера психофизичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (породиљско одсуство 
и одсуство са рада ради неге детета), за рад у 

издвојеном одељењу у Врбовцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и чл. 2 ст. 1 

Правилника о врсти образовања и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013 и 2/2016); услови прописани чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати морају да имају образовање из психолошких, педа-
гошких 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, односно да је лице у току студија положило испите из 
педагогије, психологије или уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (оверена фотоко-
пија), доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик). Уверење о неос-
уђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматарње.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 30.11.2016. 
година поништава се у целости.

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, 8. октобар 10

тел/факс: 026/4861-006, 4861-030
e-mail:osmarkovac@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у ИО школе у Новом 

Селу

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у Марковцу

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до 31.08.2017. 

године, за рад у продуженом боравку у Марковцу

Наставник српског језика
на одређено време, замена до повратка одсутног 

запосленог, а најдуже до 31.08.2017. године, 
за рад у ИО школе у Новом Селу и Марковцу, 

мастер филолог (са ближим одређењем у додатку 
дипломи - србиста)

Наставник француског језика
на одређено време, замена до повратка одсутног 

запосленог, за 30% радног времена
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Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, за 40% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време, замена до повратка одсутног 
запосленог, а најдуже до 31.08.2017. године, за 

60% радног времена

Психолог
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВУ: Поред општих услова, потребно је да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицама, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 
тачка 3 и да испуњавају услове утврђене чл. 121 и 122 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају оригинал или оверену фотокопију 
дипломе и оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старију 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 доставља лекарско уверење. 
Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Спремачица
на одређено време, за рад у Новом Селу

Спремачица
на одређено време, за рад у Марковцу

УСЛОВИ: I степен, завршена основна школа; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
доставља следећа документа (не старија од 6 месеци): ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеном образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

Наставник прехрамбене групе предмета
на одређено време до повратка радника са 

функције директора

Наставник хемије
на одређено време до повратка радника са 

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (по Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама, „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-

ницима; 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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
доказ о поседовању образовања из психолошких и мето-
дичких дисциплина (кандидати за послове наставника и 
стручних сарадника, при чему се сматра да наставник и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из наведених 
дисциплина), доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад), радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос) - пожељно, лекар-
ско уверење пре закључивања уговора о раду, доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања 
о избору наставника, у филијали Националне службе за 
запошљавање у Смедереву биће извршена провера пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
за кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна 
документација се по завршетку конкурса не враћа. Прија-
ве на конкурс се могу послати поштом на адресу школе 
или прадати лично у секретаријату школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Чистачица
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање (I степен стручне преме), да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству Републике Србије. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења органа управљања.

Национална служба 
за запошљавање
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СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/412-030

Асистент за ужу научну област Дефектолошке 
науке

на одређено време од три године

УСЛОВИ: За избор у звање и заснивање радног односа: 
студент докторских студија, студијски програм доктор 
наука - специјална едукација и рехабилитација; магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације из 
уже научне области. Кандидати морају претходне нивое 
студија завршити са укупном просечном оценом најмање 
8, те испуњавати услове за избор у звање асистента који 
су прописани Законом о високом образовању, Статутом 
и општим актима Универзитета у Новом Саду Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
дат уз пријаву подноси: оверену копију дипломе основ-
них, магистарских/мастер студија, уверење да је студент 
одговарајућих докторских студија или потврду да је при-
хваћена тема докторске дисертације, кратку биографију, 
библиографију објављених радова и саме радове, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да није осуђиван и лекарско уверење. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак 
избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у 
складу са одредбама Закона о високом образовању, одред-
бама статута и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу Педагошког факултета. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

СУБОТИЦА
ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ“

24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 
62/16) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 108/15): одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника школе, педагога или психоло-
га; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за 
директора; најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и члана 7 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања; да није, у складу са законом, за 
кандидата утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, доказ о поседо-
вању лиценце за рад, доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
доставља се пре закључења уговора о раду, уверење да 
нису осуђивани, у складу са одредбом члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања, односно да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - школа прибавља по службеној дужнос-
ти; уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; доказ о знању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик), у складу са зако-
ном, биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Напомена: 
изабрани директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова подносе се на адресу школе, са назнаком „Конкурс 
за директора“ или лично у секретаријату школе, од 8 до 13 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе и путем телефона: 024/782-025. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.

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 Гавриловић.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Музичка култура, Методика наставе 

музичке културе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона 
о високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу; студент докторских студија одго-
варајуће научне области који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који 
је показао смисао за наставни рад, односно магистар нау-
ка, одговарајуће научне области, коме је прихваћена тема 
докторске дисертације; други услови прописани Законом о 
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високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Учитељског факултета у Ужицу и другим актима 
факултета. Кандидати уз пријаву достављају: биографију, 
потврду надлежног органа (полицијске управе) да нису 
осуђивани за кривична дела прописана чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, потврду о уписаним док-
торским студијама, оверену копију дипломе или уверења о 
претходно завршеним нивоима студијау друге доказе који-
ма се доказује испуњеност прописаних услова. Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима и назнаком „За 
конкурс“ доставити на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ПУ „НАША РАДОСТ“

Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Референт за јавне набавке

УСЛОВИ: дипломирани правник који је стекао високо обра-
зовање у трајању од најмање четири године.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа педијатријског смера.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидати подносе: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству РС. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности за рад подноси се пре закључи-
вања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Пријаве слати на адресу: ПУ „Наша радост“, 
Бујановац, Вука Караџића бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17510 Владичин Хан, Стубал

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.12.2016. 
године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
Вртогош

17521 Ристовац, Народног фронта бб
тел. 017/445-323 

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 
функције, за рад у издвојеном одељењу у 

Давидовцу

УСЛОВИ: VII/ степен стручне спреме траженог занимања. 
Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни 
однос предвиђене у чл. 8 став 2 и 4 и члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилнику 
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 

сарадника у основној школи. Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да је државља-
нин Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: доказ о држављан-
ству Републике Србије, 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 или потврду висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривично 
дело из надлежности суда, не старије од 6 месеци. Лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван шко-
ла прибавља по службеној дужности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс“.

ПУ „НАША РАДОСТ“
17520 Бујановац, Вука Караџића бб

тел. 017/651-141

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава 
услове из чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/15), и 
то: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
14/15 - аутентично тумачење и 68/15), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијамау трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за вас-
питача или стручног сарадника и најмање 5 година рада у 
установи након стеченог одговарајућег образовања, одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије) и студија-
ма у трајању од три године или више образовање за вас-
питача и најмање 10 година рада у установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог образовања; доз-
вола за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу), 
обука и положен испит за директора установе (кандидат 
за директора установе дужан је да положи испит за дирек-
тора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
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а сходно условима прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ утврђен у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (лиценца), доказ о радном стажу у уста-
нови на пословима васпитања и образовања након стече-
ног образовања, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), уверење основног суда да није подигнута 
оптужница или покренута истрага, извод из матичне књи-
ге рођених, биографију са подацима о кретању у служби и 
предлогом програма рада директора установе. Уверење о 
положеном испиту за директора установе се не доставља, 
а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, 
када министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, положи наведени испит. 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом кандидат доставља пре 
закључења уговора. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Мандат директора тече од дана ступања на дуж-
ност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу установе или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5

Наставник српског језика
са 83,33% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са функције помоћника 

директора

УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/201, 55/2013 и 68/2015), кандидат треба да има образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање од 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3. ЗОСОВ, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високо-
шолској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Тражене 
доказе кандидати достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад 

са ученицима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. Уверење да 
кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној 
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 
Пионирска 5, Врање.

ВРШАЦ
ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

e-mail: srediste@3dnet.rs

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба 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): професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, професор 
билогије - физике, професор биологије - информатике, 
професор биологије - математике, дипломирани профе-
сор биологије - хемије мастер, дипломирани професор 
биологије географије - мастер, дипломирани молекулар-
ни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор биологије и 
географије, мастер професор биологије и хемије; да има 
држављанство РС; да има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на 
ком се обавља васпитно-образовни рад; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да поседује лиценцу, однос-
но положен стручни испит и да испуњава остале услове за 
наставника, педагога или психолога. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење из казнене евиденције из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужности од 
надлежне полицијске станице за изабраног кандидата, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), оригинал или оверен препис - фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, оригинал 
или оверен препис - фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална служ-
ба за запошљавање. Лекарско уверење се подноси пре 
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закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу или предати лично, у секретарија-
ту школе. Контакт телефон: 013/892-133.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА “УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Оглас објављен 30.11.2016. године у публикацији 
„Послови“ (број 702) поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
23240 Сечањ, Братства јединства бб

тел. 023/3841-672

Стручни сарадник - логопед

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (VII/1 
степен стручне спреме - дипломирани дефектолог - лого-
пед); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад. Кандидат уз пријаву мора 
да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Уверење о здравственој способности канди-
дат доставља пре закључивања уговора о раду. Предш-
колска установа дужна је да по службеној дужности при-
бави уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена 
кривична дела. Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити у року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 89% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; (2) мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност); (3) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). 
Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 
став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких 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 Европ-
ским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 

лиценцу сматра се да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина) 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), посебне услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, број 8/15 и 11/16), као и 
посебне услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: 1. да 
има најмање 15 година живота (општи услов); 2. да има одго-
варајуће образовање; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 4. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да 
доставе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 2. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 3. доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
- да је средње, више или високо образовање стечено на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положен 
испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија); 4. 
оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (уверење или потврда одго-
варајуће високошколске установе или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља 
доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, потребно је да канди-
дати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и 
девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве се шаљу поштом или предају лично, на 
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 
2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, лично или телефоном, 
на број: 023/533-270.

Национална служба 
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“

Елемир - Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Наставник физике
са 90% радног времена, за рад у школи у Елемиру 

и Тарашу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чл. 
8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016). Кандидати треба да имају: 1) одговарајуће 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпиатања; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На основу одредби Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из физике може да изводи: 
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и 
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, 
дипломирани професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном - смер астрофизика, професор физи-
ке - информатике, дипломирани  физичар - медицинска физи-
ка, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, 
мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и 
информатике, дипломирани физичар - мастер физике - мете-
орологије, дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике -хемије, мастер, дипломира-
ни професор физике - информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експеримемтална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипло-
мирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Тарашу

УСЛОВИ: На основу одредби Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставу и друге облике образовно-васпитног рада у раз-
редној настави може да изводи: професор разредне наставе, 

професор педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Наведена лица морају имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено у 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 који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије ли је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има ово образовање. Кандидати треба 
да приложе: 1. пријаву на конкурс; 2. оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; 3. уверење о држављанству; 4. доказ 
о стеченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (потврда/уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју бодова, однос-
но положеним испитима или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 5. 
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног 
сарадника директор 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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“.

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Бизнис и предузетништво

На скуповима који су посвећени развоју предузетништва често се може чути да 
би од свих помоћи најбоља била она која се односи на смањење обавеза

СТИЖЕ ЛИ ВРЕМЕ ЈЕФТИНИЈИХ КРЕДИТА
ЗА МАЛИ БИЗНИС?

Година на измаку проглашена је 
годином предузетништва у Ср-
бији, а за помоћ малим бизни-
сима влада је наменила 16 ми-

лијарди динара. Од тога је потрошено 
девет и по милијарди, а преостале паре 
биће пренете у наредну годину, наво-
ди новосадски лист „Дневник“. То није 
једина помоћ којој се мали бизнисме-
ни могу надати од надлежних у 2017. 
години. Повољнија средства стизаће и 
преко банака у сарадњи са међународ-
ним фондовима, а очекује се и доно-
шење закона о микрофинансирању. 

Највише новца додељено је за 
пројекте самозапошљавања, а мали 
бизнисмени новац су тражили и за су-
финансирање набавке опреме. О томе 
да ли је новац намењен предузетници-
ма потрошен рационално увек се може 
дискутовати, јер када се новац обез-
беђује на тај начин увек се јавља диле-
ма да ли га дати директно предузећи-
ма или обезбедити малим бизнисима 
повољније кредите, односно омогућити 
субвенционисане камате. Из Министар-
ства привреде недавно је стигла најава 
да ће наредне године интензивно са-
рађивати с банкама. Циљ је да се кроз 
разне програме на тржишним принци-
пима омогуће повољнији услови креди-
тирања за тај сегмент привреде. Оче-
кује се да две банке 2017. године почну 
да финансирају старт-ап програме, а ту 
су и конкурси за суфинансирање про-
изводних програма и набавку опреме.  

На који начин би било најцелисход-
није утрошити остатак средстава од ове 
године, а и други новац, да би се омо-
гућио не само опстанак већ и развој ма-
лих бизниса код нас?

„Сматрам да пољопривредна га-
здинства треба да добијају субвенције 
директно, односно по грлу стоке или 
по хектару“, каже др Александар Ва-
сиљевић са Факултета за правне и 
пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у 
Новом Саду. „Другачији приступ треба 
имати када су у питању друге врсте ма-
лих бизниса. У тим случајевима боље је 
ићи преко банке уз субвенционирање 
камата. Банкари знају како да обезбеде 
новац путем залога или хипотеке, као 
и да процене бизнис. Тиме се избегава 
ситуација да се тај новац у суштини 
баци - због добре идеје, која од почет-
ка није имала шансе да се претвори у 
успешни тржишни бизнис“, наводи са-
говорник листа „Дневник“.

Једна од банака које у фокусу имају 
мали бизнис и предузетништво је 

Опортјунити. Председник Извршног 
одбора те куће Владимир Вукотић 
каже да је за кредитирање апсолутних 
почетника у бизнису веома битно да 
држава направи добра институционал-
ни оквир. 

„Тек тада ће ти послови имати шан-
се да опстану, па ће и за банке бити за-
нимљивији“, истиче Вукотић. „У земља-
ма Европске уније баш и нису чести 
аранжмани помоћи директно преко 
банака, већ се таква средства пласи-
рају углавном путем фондова, аген-
ција. Опортјунити банка има већ при-
премљен озбиљан програм сарадње 
са две међународне институције, тако 
да би новац под повољнијим условима 
требало догодине да стигне до наших 
клијената.“ 

Малим привредницима и преду-
зетницима одговарају обе могућности, 
али се на скуповима који су посвећени 
развоју предузетништва често може 
чути да би од свих помоћи најбоље до-
шла она која се односи на смањење оба-
веза. Национална алијанса за локални 
економски развој - НАЛЕД недавно је 
предложила да се у 2018. години прив-
редици-почетници ослободе плаћања 
доприноса за запослене, а та идеја при-
хваћена је у оквиру званичног програ-
ма борбе против сиве економије. 

„На тај начин би се почетницима 
у бизнису помогло да лакше преброде 
проблеме на старту“, каже саветник у 
НАЛЕД-у Иван Радак.

„То је уједно и програм који по-
маже смањењу сиве економије, која је 
у Србији велики проблем. Наиме, због 
високих трошкова почетници често 
почињу бизнис у сивој зони или се ту 
селе када израчунају да им је опстанак 
угрожен након што плате све обавезе. 
За наредну буџетску годину смо закас-
нили, али очекујемо да те олакшице за-
живе 2018. године“, каже Радак.

Координатор за предузетништво 
у Привредној комори Србије Алексан-
дар Грачанац каже да је битно да се 
помоћ предузетницима настави, као и 
да је и даље потребно помагати женско 
предузетништво, предузетништво мла-
дих и социјално предузетништво, а да 
би програми требало да буду усмерени 
на помоћ почетницима. Уз то, истакао 
је да је веома важно да се предузетни-
цима обезбеди набавка опреме под по-
вољнијим условима, као и обртна сред-
ства уз бенефиције, односно да уговори 
буду повољнији од комерцијалних.

„До сада је програм подршке пре-
дузетницима ишао преко Фонда за раз-
вој и Развојне агенције Србије. Важно је 
да се помаже, а мање је битан институ-
ционални оквир преко којег ће то ићи. 
Очекујемо да се наредне године донесе 
закон о финансирању микропредузет-
ништва, како би осетљивим бизнисима 
новац био доступан под повољнијим 
условима“, рекао је Грачанац.
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Сајам запошљавања у Врању

Информатичке обуке у Пожаревцу

Број посетилаца премашио је 1.000. Послодавци су били веома задовољни интересовањем 
незапослених, што се могло видети и по интензивној комуникацији на свим штандовима

ПОНУЂЕНО ПРЕКО 100 РАДНИХ МЕСТА

НОВА ЗНАЊА И ВЕЋЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Сајам запошљавања у Врању, одржан 30. новембра, от-
ворио је директор врањске филијале НСЗ Дарко Јан-
ковић. Кадрове за своја предузећа овом приликом 
тражило је 16 послодаваца, а понуђено је преко 100 

слободних радних места. Тражени су радници различитих 
занимања и степена стручне спреме: шивачи, пеглери, кроја-
чи, обућари, заваривачи котлова, електрозаваривачи, прода-
вци, пекари, пакери, комерцијалисти, саветници за продају 
животног и неживотног осигурања, итд.

Први пут на сајму били су „MF Margot Fontaine“ д.о.о. 
Смедерево и „Technic development“ д.о.о. Врање, а међу ре-
довним учесницима: „Алфа плам“ Врање, „Заваривач“ - у 
реструктурирању - Врање, ХК Памучни комбинат „Yumco“ 
а.д. Врање, Друштво за производњу и услуге „Стејпак“ д.о.о., 
Индустрија хране „Дуња“ д.о.о. Београд, „Leon conditors“ д.о.о. 

Врање, ДОО „Микромодели“, Винер штедише осигурање 
Србија, Ђенерали осигурање Србија, Удружење особа са па-
раплегијом „Врање“ и други. Највише радника тражила је 
фирма „MF Margot Fontaine“ - 20 (15 шивача, 2 пеглера и 3 
кројача). Такође, према броју тражених радника издојили су 
се „Заваривач“, који је тражио 15 електрозаваривача и „Leon 
conditors“, који ће ангажовати укупно 10 радника (4 прода-
вца, 4 помоћника пекара, 1 пословођу и 1 комерцијалисту).

Број посетилаца, према проценама, премашио је 1.000. 
Послодавци су били веома задовољни интересовањем неза-
послених, што се могло видети и по интензивној комуника-
цији на свим штандовима. Предато је око 1.200 радних био-
графија, на основу којих ће послодавци правити селекцију 
кандидата и формирати ужи избор. 

Филијала Пожаревац НСЗ у просторијама Политехничке шко-
ле у Пожаревцу организује основну информатичку обуку за 6 
особа са инвалидитетом и основну информатичку обука по ЕЦДЛ 
стандарду за 10 особа из категорије теже запошљивих. Услов за 
прву обуку, која је почела 23. новембра и завршава се 27. децембра, 
био је минимум средња стручна спрема. У обуку по ЕЦДЛ стан-
дарду укључена су лица млађа од 30 година и дугорочно неза-
послени. Настава је почела 7. новембра и трајаће до 26. децембра 
2016. године.

Директорка Филијале Пожаревац НСЗ Соња Мирић је са са-
радницима из додатног образовања и обуке и саветником за особе 
са инвалидитетом обишла полазнике. Директор Политехничке 
школе у Пожаревцу Дарко Радовановић истакао је да се обука 
реализује у савремено опремљеном кабнету, уз коришћење 18 ра-
чунара нове генерације и велике интерактивне табле. 

Политехничка школа је лиценцирани ЕЦДЛ центар, са три ли-
ценцирана предавача са међународним сертификатима. Настава 
за особе са инвалидитетом је прилагођена њиховим могућности-
ма, како би је успешно пратили. По завршетку обуке полазници ће 
стећи адекватно знање из ове области.

Обуке се организују у циљу подизања компетенција лица 
са евиденције и повећања конкурентности на тржишту рада, а у 
складу са потребама тржишта рада. Соња Мирић

Весна Станојковић
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Поводом 2. децембра, Међуна-
родног дана укидања ропства, 
невладина организација АС-
ТРА - Акција против трговине 

људима, представила je публикацију 
„Мониторинг и евалуација политика за 
сузбијање трговине људима: прируч-
ник за заступнике жртава“. Циљ овог 
приручника је да олакша актерима 
саму борбу против трговине људима, 
тако што ће им омогућити да прику-
пе кључне доказе, анализу квалитета 
закона, процедура и пракси у области 
сузбијања трговине људима и заштите 
жртава. Намењен је различитим орга-
нима надлежним за спровођење закона 
и организацијама цивилног друштва.

АСТРА је основана 2000. године 
и прва је организација која је указала 
на проблем трговине људима у Србији, 
коме је приступила са више аспеката. 
Истраживала је врсте овог облика на-
сиља, помагала и оснаживала жртве, 
налазила могућа решења и развијала 
едукације у сврху подизања свести 
друштва о овој појави. Приручник је 
плод дугогодишњег рада и пружа ком-
плексан увид у све облике трговине 

људима и начине на које државе зајед-
ничким настојањима могу сузбити овај 
проблем. Настајао у периоду од 2014. 
до 2016. године, у сарадњи са Европс-
ком унијом и бројним организацијама 
са подручја Балкана и Европе, у оквиру 
пројекта „Balkans ACT (Against the Crime 
of Trafficking) Now!” (BAN). 

Идеја о праћењу националних по-
литика за сузбијање овог проблема и 
реализацију приручника потекла је 
од директорке АСТРЕ Марије Анђел-
ковић, која истиче да је независно 
и објективно оцењивање од великог 
значаја за даљи развој и унапређење 
државног удела у решавању проблема 
трговине људима.  

„АСТРА је извештавала о раду ре-
левантних институција на пружању 
директне помоћи жртвама трговине љу-
дима и кривичном гоњењу учинилаца. 
Схватили смо да би било корисно има-
ти свеобухватне, детаљне и изнад све-
га јасне индикаторе, не само за оцену 
законодавног оквира у Србији, него и 
праксе, тј. на који начин и у ком степе-
ну се ти оквири примењују и да ли су 
усклађени са ратификованим међуна-
родним и европским инструментима“, 
изјавила је Марија Анђелковић.

Стање заштите и поштовања права 
жртава обухвата седам области: закон 
и примена закона, идентификација жр-
тава трговине људима, заштита жрта-
ва трговине људима (и за домаће и за 
стране држављане), помоћ и подршка 
жртвама, компензација, институцио-
нални оквир (укључујући координа-
цију, капацитете и међународну са-
радњу), доступност података, заштита 
података и заштита приватног живота.

Садржај приручника темељи се на 
чињеници да трговина људима пред-
ставља кршење људских права жртава 
и да све политике усмерене на реша-

вање овог проблема не смеју да нашко-
де ни жртвама нити било којим другим 
групама у друштву. Публикација се у 
великој мери ослања на значајне доку-
менте и директиве ЕУ, као и документе 
Уједињених нација, као што су: Кон-
венција Савета Европе о борби против 
трговине људима и Протокол Уједиње-
них нација о превенцији, сузбијању и 
кажњавању трговине људским бићима. 

„Мониторинг и евалуација полити-
ка за сузбијање трговине људима: при-
ручник за заступнике жртава“ се може 
примењивати и у земљама порекла и у 
земљама тренутног боравишта жрта-
ва и ослања се на обавезе које државе 
потписнице имају према савременим 
међународним инструментима у овој 
области.

АСТРА се нада да ће се приручник 
што шире користити и да ће омогући-
ти годишње процене овог проблема, 
као и поређење између земаља које би 
допринело размени добрих пракси. По-
следице недостатка информација могу 
бити лоше одлуке, погрешна решења, 
па и политике које не одговарају датој 
ситуацији. Приручник садржи тачне 
информације и тачне оцене одређених 
нивоа трговине људима, а ускоро ће 
бити реализован и посебан софтвер, 
који ће олакшати сам процес праћења.

Приручник је доступан на енглес-
ком, српском, босанском, црногорском 
и македонском језику, на регионалном 
сајту www.nadoknadimo.org.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 
20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
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


