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ТЕМА БРОЈА - Искуства НСЗ говоре да су особе са инвалидитетом веома 
мотивисане да нађу посао и у великом броју се укључују у радионице, сајмове, 
клубове за тражење посла, као и у обуке за потребе тржишта рада. Једнака 

пажња усмерава се и на едукацију послодаваца
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ПРАВО НА РАД И САМОСТАЛАН ЖИВОТ
ТЕМА БРОЈА   Подршка запошљавању особа са инвалидитетом

Искуства НСЗ говоре да су особе са инвалидитетом веома мотивисане да нађу посао и у 
великом броју се укључују у радионице, сајмове, клубове за тражење посла, као и у обуке за 

потребе тржишта рада. Једнака пажња усмерава се и на едукацију послодаваца

Особе са инвалидитетом се сва-
ког дана суочавају са бројним 
препрекама, од приступачно-
сти окружења, могућности да 

раде, до тога да имају богат друштве-
ни живот. Ипак, уз право образовање 
и вештине, а са друге стране и едука-
цију послодаваца, услови на тржишту 
рада за њих су сада знатно бољи него 
раније. Такође, законска регулатива и 
адекватни програми допринели су да 
особе са инвалидитетом у Србији данас 
имају веће шансе за проналажење пос-
ла и остваривање равноправне улоге у 
друштву. Пре 2009. године, када је до-
нет Закон о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом, запошљавало се око 200 до 
300 ОСИ годишње, а прошле године је 
у Србији запослено чак 6 хиљада особа 
са инвалидитетом. Искуства говоре да 
су они, када им се пружи прилика да 
раде, изузетно мотивисани и показују 
добре резултате, у складу са својим мо-
гућностима. 

У Савезу за церебралну и дечју па-
рализу, двадесетседмогодишњег Ми-
шела Богданића затекли смо у послу, 
за компјутером, пребацивао је штампа-
ни текст у електронску верзију. Он ради 
овде од септембра 2016. године. Исте 
године са евиденције НСЗ примљен је 
и Богдан Богосављевић, такође особа 
са инвалидитетом. 

Мишел је ведар, пун енергије и 
како каже, веома срећан што је добио 
прилику да ради. Завршио је средњу 
школу за трговачког техничара, али га 
највише интересује рад на рачунару, па 
су му планови да једног дана постане 
програмер. Сваки дан код куће био му 
је исти, није се много кретао, а онда је 
стигао позив.

„Када сам чуо да сам добио посао 
једва сам чекао да видим где ћу и шта 
да радим. Желео сам да покажем шта 
све могу. Прихватили су ме на прави 
начин, професионално, као било ког 
другог радника“, каже Мишел, који 
врло успешно ради више послова - опе-
ратер је базе података, прекуцава тек-
стове, шаље важна обавештења, а једно 
од најлепших задужења за њега је била 
подела пакетића за Нову годину. 

„Рад ми је потпуно променио жи-
вот, постао сам самосталан, могу сам да 
плаћам рачуне, боље се осећам и имам 

више самопоуздања“, прича нам Ми-
шел, а као једну од најважнијих ствари 
помиње дружење у Савезу, где заједно 
читају књиге, играју шах и карте. 

Искуства НСЗ говоре да су особе 
са инвалидитетом веома мотивиса-
не да нађу посао и у великом броју се 
укључују у радионице, сајмове, клубо-
ве за тражење посла, као и у обуке за 
потребе тржишта рада, попут учења 
страних језика, за пословног секретара 
и информатичке обуке. 

Биљана Јеленковић Паспаљ, на-
челница Одељења за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање осо-
ба са инвалидитетом у НСЗ, истиче да 
мере намењене особама са инвалиди-
тетом показују веома добре резултате.

„Премашен је план за прошлу го-
дину, када је било планирано укљу-
чивање 7.590 особа, а њих 8 хиљада је 
укључено у програме“, каже Биљана и 
истиче значај законске регулативе за 
побољшање услова на тржишту рада за 
особе са инвалидитетом. Наиме, закон 

предвиђа једну важну обавезу за све 
послодавце - могућност да запошља-
вањем особе са инвалидитетом смање 
трошкове, а не месечном уплатом фи-
нансијских средстава. 

Подсећамо, у фебруару је НСЗ рас-
писала 11 јавних позива за подстицање 
запошљавања, у које могу да се укључе 
и особе са инвалидитетом, у складу са 
својим жељама и могућностима, уз по-
себну подршку Националне службе. У 
питању су јавни радови, додатно обра-
зовање, субвенције, али и посебни про-
грами отворени током целе године, а то 
су субвенција зараде за запошљавање 
особе са инвалидитетом без радног ис-
куства и подршка на радном месту, што 
подразумева опремање радног места 
или обезбеђивање радног асистента. 

„За запошљавање особе са инвали-
дитетом послодавац може да користи 
више програма у исто време. Важно је 
да нагласимо да је послодавац на до-
битку, јер добија финансијску помоћ, 
испуњава законску обавезу и добија 

У фебруару је НСЗ расписала јавне позиве за подстицање
запошљавања, у које могу да се укључе и особе са инвалидитетом, 

у складу са својим жељама и могућностима, уз посебну подршку 
Националне службе
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радника. Још једном наглашавам да, 
када им се пружи прилика, особе са 
инвалидитетом заиста показују добре 
резултате на радном месту“, каже 
Биљана Јеленковић Паспаљ и додаје  
да ОСИ имају приоритет при укључи-
вању у програме, а код појединих мера 
се за њих издвајају и већа финансијска 
средства.

Од прошле године, као посебна 
активност, покренут је нов приступ 
послодавцима, како би били на прави 
начин информисани и едуковани о про-
грамима за запошљавање особа са ин-
валидитетом.

„Наши посебно обучени саветници 
обављају директне разговоре са посло-
давцима у целој Србији. Направљени 
су озбиљни помаци, па тако ове године 
планирамо даље усавршавање и серти-
фикацију саветника. Посебно ћемо на-

ставити са обуком саветника за рад са 
особама са инвалидитетом“, објашњава 
Јеленковић Паспаљ и додаје да ће НСЗ 
кроз пројекте и обуке саветника допри-
нети томе да рад са особама са инва-
лидитетом и послодавцима буде што 
успешнији. 

Добар резултат постигнут је и у ок-
виру програма самозапошљавања, та-
кође, велико је интересовање и за јавне 
радове, кроз које се запосли највећи број 
особа са инвалидитетом, а истовремено 
је ова мера веома интересантна и посло-
давцима. У питању су активности од 
друштвеног интереса у областима жи-
вотне средине, обнављања инфраструк-

туре, као и социјалне и хуманитарне 
активности, кроз које се помаже теже 
запошљивим категоријама да се врате у 
свет рада и дају допринос друштву.

Јелена Бајевић

     СПРЕМНИ
ДА УЧЕ И РАДЕ

   Током посете Савезу за церебрал-
ну и дечју парализу, који обележава 
60 година рада, чули смо да они већ 
25 година користе све програме НСЗ 
за запошљавање особа са инвали-
дитетом. У Савезу и њиховом преду-
зећу за запошљавање и професио-
налну рехабилитацију, које се бави 
услужним вођењем књига, у овом 
тренутку ради 11 особа са инвали-
дитетом. Током прошле године за-
послили су две особе са евиденције 
уз коришћење сва три програма: 
субвенцију, опремање радног места 
и радну асистенцију. Истичу да имају 
добро искуство, да су мотивисани и 
спремни да уче.
   „Трудимо се да их научимо вешти-
нама које могу да примене. Касније 
им помажемо или да нађу нови по-
сао или остану код нас да раде. 
Такође, уз помоћ два дефектолога 
много радимо и на јачању њиховог 
самопоуздања“, каже Дилбера Са-
рајлић, секретарка Савеза. 
   У Савезу су простор и прилаз пот-
пуно прилагођени особама са инва-
лидитетом, опремљени су тоалети, 
постављен лифт и замењени подо-
ви, како би били лакши за кретање 
и одржавање. 

Од прошле године, као
посебна активност,

покренут је нов приступ
послодавцима, како би били на 

прави начин информисани и
едуковани о програмима за

запошљавање особа са
инвалидитетом
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Прошле недеље је у новој згради Универзитета Синги-
дунум у Београду одржан II Сајам пракси и запошља-
вања „Корак 2017“. Након успеха из претходне године, 
када је на манифестацији учествовало 27 излагача и 

више од 1.000 посетилаца, ове године штандове је имало чак 
40 излагача, који су представили преко 150 позиција за струч-
не праксе и посао. Бројни посетиоци имали су прилику да лич-
но поразговарају са представницима компанија.

Сајам је свечано отворио ректор Универзитета Синги-
дунум проф. др Младен Веиновић, који је том приликом 
истакао да млади данас морају брзо да се прилагођавају но-
вим трендовима и потребама на тржишту рада.

„Нема чекања да те неко позове и понуди посао, посло-
давци очекују да млади људи јасно изразе вољу и жељу за 
професионалним усавршавањем и напредовањем“, рекао је 

Веиновић и додао да су компаније које су присутне на сајму 
само део од око 500 компанија са којима Универзитет Синги-
дунум сарађује.

На штанду Фондације Новак Ђоковић била је велика 
гужва, много младих људи пријавило се за позицију волонте-
ра-дописника за њихов блог и часопис “Оригинал”. Фондација 
нуди и могућност обављања стручне праксе за све који желе 
да науче нешто ново. Како истичу, њихов тим је млад и сви 
заинтересовани су добродошли.

Маркетинг сарадник у Менаџмент центру „Београд“ Ма-
рина Султановић рекла је за „Послове“ да ова фирма нуди 
две приправничке позиције: менаџер продаје и контролер. 
Баве се едукацијом, обукама, консалтингом и контролингом, 
а како истиче Марина, нуде врло стимулативне услове за мла-
де људе који желе да овде стекну своје прво радно искуство.

Александра Томић, супервизор за регрутацију кадро-
ва у компанији „Имлек“, каже да је ова фирма увек у потрази 
за младим кадровима, а на сајму нуде могућност обављања 
праксе у области продаје, маркетинга, производње, набавке, 
контроле квалитета, финансија, правног и ИТ сектора. С об-
зиром да на праксу примају већи број људи, није ни чудо што 
је на овом штанду било много заинтересованих кандидата.

Дипломац Факултета за медије и комуникацију Ана Ма-
тић задовољна је понудом на сајму.

„Очекујем да се упознам са послодавцима, нађем неку 
добру праксу, а можда и посао. Важно ми је да се што боље 
информишем. Нашла сам неколико отворених позиција за 
маркетинг менаџере, издвојила сам 14 огласа у фирмама које 
мене интересују и јако сам задовољна понудом”, истиче Ана.

На сајму је одржана и радионица „Ја и тржиште рада - како 
да препознам прави посао за себе”, коју је организовала На-
ционална служба за запошљавање. Заинтересовани посетиоци 
имали су прилику и да чују предавање „Како постати прави 
кандидат за жељени посао“, на којем су стручњаци из Менпауер 
групе (Manpower Group) Србија заинтересованим кандидатима 
пружили одговоре на бројна питања, а „Сител Србија“ организо-
вао је и бесплатно тестирање нивоа страних језика. 

КОРАК 2017
Сајам пракси и запошљавања на Универзитету Сингидунум

„Нема чекања да те неко позове и понуди посао, послодавци очекују да млади људи 
јасно изразе вољу и жељу за професионалним усавршавањем и напредовањем“, рекао 

је проф. др Младен Веиновић

Весна Пауновић

     ДОБРО РАЗМИСЛИ, ПАМЕТНО ОДЛУЧИ
   И Привредна комора Србије (ПКС) прошле недеље била 
је домаћин матурантима средњих школа у Београду, за 
које је одржана презентација „Како направити добар из-
бор занимања“.
   „Одлуку о будућем занимању често доносимо срцем, по-
некад друштвом, али оно што никада не смете заборавити 
то је да у доношење тако важне одлуке укључите и рацио, 
како бисте себи обезбедили сигурну будућност. Општина 
Врачар, Привредна комора Србије и Национална служба 
за запошљавање су три институције које вам увек стоје на 
располагању како би вам помогле да по завршетку шко-
ловања што пре дођете до посла“, поручила је ученицима 
заменица председника општине Врачар Радмила Сарић.
   Привредна комора Србије, као највеће удружење свих 
привредника у Републици, у последње три године интен-
зивно ради на увођењу дуалног образовања у средње 
стручне школе. Ово је врло важно за ученике који ће по 
завршетку свог школовања спремни ући у свет рада. Како 
је нагласила Мирјана Ковачевић, директорка Сектора 
едукације ПКС, Комора је врло активна и помаже развоју 
омладинског предузетништва и позвала је ученике који су 
заинтересовани за предавања из различитих привредних 
области да слободно дођу.
  Ивана Божић, саветник за каријерно информисање у 
Националној служби за запошљавање, истакла је да се 
свет рада брзо мења, па се често дешава да човек у току 
свог радног века више пута промени занимање. Послода-
вци поред дипломе све више траже вишенаменске прено-
сиве вештине (организационе, аналитичке, техничке), које 
се стичу не само кроз формално, већ и кроз неформално 
образовање, дружења, хобије.
   „За добар избор професије важно је правилно процени-
ти интересовања, склоности, здравље и способности. Али 
пре доношења коначне одлуке, осим доброг познавања 
сопствених потенцијала и интересовања, врло је важно 
детаљно се информисати о описима занимања, студијским 
програмима, предметима који се уче, броју бодова који је 
потребан за жељени факултет, али и пословима којима 
студијски програми воде“, нагласила је Ивана Божић.

     УЧЕСНИЦИ
   Међу овогодишњим излагачима биле су бројне реноми-
ране компаније: Adria Media Group, Aiesec, Atlantic Group, 
Comparex, Делта Ауто, Новак Ђоковић Фондација, Ernst 
& Young, Falkensteiner, Fly Fly Travel, Фриком, HDL Design 
House, Hyatt, IBM, Имлек, Ин Хотел, Manpower Group, 
Marriott, MicroFinance Group, Менаџмент Центар „Београд“, 
OmnitechIT, ОМВ, Piraeus Bank, Rapsody travel & events и мно-
ги други…
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

478
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                                11
Медицина                                            16
Грађевинарство и индустрија                 23 
Саобраћај и везе                                 25
Култура и информисање                  25
Наука и образовање                            26
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), 
члана 17 став 1 члана 18, члана 19 став 1 и 2, члана 20 и 
члана 21 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 Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-632/2017 од 26. јануара 2017. године, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место руководилац Школске управе 
Крушевац, у звању виши саветник

у Одељењу за координацију рада школских 
управа

1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Школ-
ске управе, координира и надзире рад државних службеника 
и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској 
управи у поступању по представкама грађана и установа; ста-
ра се о листама запослених у установама образовања и вас-
питања који остварују право на преузимање при Школској 
управи; координира спровођење стручног усавршавања и 
развојног планирања у установама; стара се о благовременом 
протоку информација и података за потребе установа и Минис-
тарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор у складу 
са законом којим се утврђују основе система образовања и 
васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне само-
управе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и другим институцијама; учествује 
у планирању развоја образовања и васпитања на подручју 
Школске управе и праћењу његовог остваривања; коорди-
нира прикупљање статистичких података о запосленима и 
ученицима од установа образовања и васпитања који служе 
као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне 
и финансијске политике и обједињавање и обраду података 
о запосленима и ученицима у установама образовања и вас-
питања и припрему анализа и извештаја за потребе Минис-
тарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру 
јединственог информационог система Министарства; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких, природно-математичких, образовно-уметничких или тех-
ничко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или 
стручног сарадника, објављени стручни радови у међународ-
ним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно 
средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен 
професионални углед, најмање осам година радног искуства 
у струци у области образовања и васпитања, положен држав-
ни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање 
једног светског језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона 
о основама система образовања и васпитања, Правилника о 
стручно-педагошком надзору, Правилника о вредновању ква-
литета рада установа и Закона о државној управи - провера-
ваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; познавање једног светског 
језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању 
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационих способности и вешти-
не руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим 
тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено. 

Место рада: Крушевац, Балканска 63

2. Радно место руководилац Школске управе 
Косовска Митровица, у звању виши саветник

у Одељењу за координацију рада школских 
управа

1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Школ-
ске управе, координира и надзире рад државних службеника 
и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској 
управи у поступању по представкама грађана и установа; ста-
ра се о листама запослених у установама образовања и вас-
питања који остварују право на преузимање при Школској 
управи; координира спровођење стручног усавршавања и 
развојног планирања у установама; стара се о благовременом 
протоку информација и података за потребе установа и Минис-
тарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор у складу 
са законом којим се утврђују основе система образовања и 
васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне само-
управе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и другим институцијама; учествује 
у планирању развоја образовања и васпитања на подручју 
Школске управе и праћењу његовог остваривања; коорди-
нира прикупљање статистичких података о запосленима и 
ученицима од установа образовања и васпитања који служе 
као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне 
и финансијске политике и обједињавање и обраду података 
о запосленима и ученицима у установама образовања и вас-
питања и припрему анализа и извештаја за потребе Минис-
тарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру 
јединственог информационог система Министарства; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења. 
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких, природно-математичких, образовно-уметничких или тех-
ничко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или 
стручног сарадника, објављени стручни радови у међународ-
ним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, 

Администрација и управа 
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односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно 
средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен 
професионални углед, најмање осам година радног искуства 
у струци у области образовања и васпитања, положен држав-
ни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање 
једног светског језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона 
о основама система образовања и васпитања, Правилника о 
стручно-педагошком надзору, Правилника о вредновању ква-
литета рада установа и Закона о државној управи - провера-
ваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; познавање једног светског 
језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању 
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационих способности и вешти-
не руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим 
тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено. 

Место рада: Косовска Митровица, Џона Кенедија 17
III Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.
V Услови за рад на радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за про-
светног саветника; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци у области образовања и васпитања 
(потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); оригинал или ове-
рена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању 
једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту у области образовања, однос-
но лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
објављени стручни радови у међународним или домаћим часо-
писима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбе-
ник, приручник или друго наставно средство у оригиналу или 
овереној фотокопији и остварене резултате у развоју образо-
вања, стечен професионални углед (награде, признања, препо-
руке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима и уверење о положеном испиту за просветног 
саветника.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити 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 учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
„Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.
rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-
radnih-mesta-u-mpntr/

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

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

VIII Трајање радног односа: за оба радна места радни 
однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, почев од 8. маја 2017. године, са почетком у 9 часо-
ва, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте 
(адресе) које су навели у својим пријавама, а ради провере 
познавања рада на рачунару и провере вештина аналитич-
ког резовановања и логичког закључивања, организационих 
способности и вештине руковођења. За кандидате који успеш-
но заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу 
вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, 
организационих способности и вештине руковођења, провера 
других стручних оспособљености, знања и вештина наведе-
них у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Бео-
град, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног 
органа биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним орга-
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нима и испита за просветног саветника примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком роду, односе се без дискри-
минације 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 конкурса за попуњавање рад-
них 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: Министарство 
унутрашњих послова, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - начелник Сектора за 
међународну сарадњу, европске послове 

и планирање у Министарству унутрашњих 
послова

Опис послова: организује, анализира, планира, предлаже 
и реализује послове Министарства у области међународне 
сарадње, европских интеграција, стратешког планирања и 
управљања пројектима. Руководи планирањем и организо-
вањем процеса европских интеграција, постављањем права-
ца и циљева у приоритетним областима рада Министарства 
унутрашњих послова у целини у пословима европских инте-
грација, планирањем и управљањем пројектима финансира-
них из фондова Европске уније и других међународних извора, 
планирањем и организовањем билатералне и мултилатералне 
међународне сарадње за потребе Министарства, планирањем 
и организовањем учешћа Министарства у регионалним ини-
цијативама и мировним операцијама ЕУ, ОУН и других органи-
зација, израдом стратегија, акционих планова и других план-
ских докумената Министарства, праћењем и оцењивањем 
имплеменције усвојених стратегија, акционих планова и дру-
гих планских докумената и извештавањем о њиховој импле-
ментацији. Врши стручно саветовање и координацију у импле-
ментацији стратешких средњорочних и оперативних планова, 
истраживање трендова у развоју државне управе и полицијске 
службе у свету, иницирање развојних пројеката и анали-
зирање развојних потреба Министарства, као и за све стра-
тешке анализе у делокругу рада Министарства. Организује и 
све послове предвођена за потребе Министарства. Редовно и 
периодично министру подноси извештаје о раду Сектора. На 
захтев министра, доставља информације и извештаје о поје-
диним питањима и резултатима својих испитивања која могу 

имати шири значај за Министарство. Спроводи смернице, оба-
везна упутства за рад, директиве и налоге министра да у окви-
ру своје надлежности изврши одређене задатке и предузме 
одређене мере и радње. По налогу министра непосредно руко-
води најсложенијим пословима из делокруга рада Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука или правних наука на основним академским 
студијама у обиму 300 ЕСПБ бодова, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године; положен државни 
стручни испит; најмање девет година радног искуства у стру-
ци; знање енглеског језика; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Неопходно је да кандидат за пријем у радни однос, од 300 
ЕСПБ бодова има најмање 240 ЕСПБ бодова из научне области 
која је прописана као услов за рад на радном месту.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за међународну сарадњу, европске 
послове и планирање у Министарству унутрашњих послова; 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за 
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке 
из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у 
доказ о знању енглеског језика; вештина аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способности 
и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих 
тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар 
Михаjла Пупина 2.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садр-
жи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима знања. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 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 искуство); уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма достављају уверење о положеном правосудном испиту) и 
доказ о знању енглеског језика.

Лице које нема положен државни стручни испит може да под-
несе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави пола-
гање тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадро-
вима достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.
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 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, 
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

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.

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом 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 кадро-
вима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, 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, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
унутрашњих послова, на интернет страници Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет страници и у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 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 Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године, Министарство 
здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство здравља, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место шеф Одсека за програмску 
здравствену заштиту, у звању самостални 

саветник
у Сектору за јавно здравље и програмску 

здравствену заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области меди-
цинскe науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 5 година или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
5 година радног искуства у струци и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање Закона о здравственој заштити и 
Закона о јавном здрављу - усмено; вештина комуникације 
и процена мотивације за рад - усмено.

2. Радно место здравствени инспектор у 
Одсеку за здравствену инспекцију Београд, 

Одељења за здравствену инспекцију, у 
звању саветник

у Сектору за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области меди-
цинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару и положен возачки испит Б категорије

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање Закона о 
здравственој заштити и Закона о правима пацијената - уснемо; 
вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Администрација и управа 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са 
назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс:

За радно место под редним бројем 1: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно искуство).

За радно место под редним бројем 2: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено рад-
но искуство), оверена фотокопија возачке дозволе Б катего-
рије.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити 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 учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Минис-
тарства здравља.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени 
гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано 
да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, руко-
писа и преписа за које је посебним законима који се примењују 
пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, 
односно општинска управа; да основни суд односно општинске 
управе као поверени посао задржавају надлежност за овера-
вање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; 
да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати 
основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије 
основних судова, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних 
бележника. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника или у општини или суду. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју пријаву су приложили траженен доказе.

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, назначене вештине и знања бити проверени 
у просторијама Министарства здравља, Немањина 22-26, Бео-
град и у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 03. маја 2017. 
године са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени телефоном на контакте које су навели у 
својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, у општини или суду биће одбачене. 

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном орга-
ну подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без поло-
женог државног стручног испита прима се на рад под условом 
да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и веб-стра-
ници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на пор-
талу e-управе, на веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница, Краља Петра 1

тел. 020/741-039

Приправник
на одређено време 12 месеци, ради обављања 

приправничког стажа
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), дипломирани 
економиста.

Приправник
на одређено време 12 месеци, ради обављања 

приправничког стажа

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), дипломирани 
архитекта мастер архитектуре.

Приправник
на одређено време 6 месеци, ради обављања 

приправничког стажа

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен), саобраћајни тех-
ничар.

ОСТАЛО: Приправником са високом стручном спремом и средњом 
стручном спремом сматра се лице које након завршетка студија 
на високошколској установи први пут заснива радни однос у том 
степену школске спреме и налази се на евиденцији Националне 
службе за запошљавање РС. Кандидати треба да испуњавају и 
опште услове за пријем приправника: да су држављани РС, да 
имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кривично дело које их чини неподобним за обављање 
послова у општинској управи. Уз пријаву на оглас кандидати су 
дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних усло-
ва: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе, доказ о општој 
здравственој способности (достављају само изабрани кандида-
ти); доказ да се кандидати налазе на евиденцији Националне 
службе за запошљавање РС. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци - само за изабране кандидате обезбедиће Општин-
ска управа. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор конкур-
сна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Прворангирани кандидати дужни су 
да доставе оригиналну документацију или оверене фотокопије 
о испуњавању општих и посебних услова захтеваним огласом, у 
року од 7 дана од дана пријема обавештења комисије. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве се могу доставити лично у пријемној канцеларији Општинске 
управе Општине Сјеница (услужни центар) или путем поште на 
адресу: Општина Сјеница, 36310 Сјеница, Краља Петра 1, са наз-
наком „Пријава на оглас за пријем приправника у радни однос на 
одређено време ради обављања приправничког стажа“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

               Трговина и услуге

DIGITAL LOGIC RND DOO
12000 Пожаревац, Немањина 57А

тел. 012/541-022

Ц/Ц++ програмер
УСЛОВИ: познавање Ц/Ц++ програмског језика; место борав-
ка у Пожаревцу или околини; искуство у програмирању; спо-
собност за самосталан и тимски рад; способност рада на више 
пројеката истовремено. Предност: познавање додатних про-
грамских језика; рад на embedded системима; рад на Linux-у; 
искуство у коришћењу Version Control Tools, ГИТ, СВН; виша 
или висока стручна спрема (у струци); одговорност, заврша-
вање послова у задатим роковима, као и прецизност у изврша-
вању истих. Кандидати се пријављују искључиво слањем био-
графије (CV) на e-mail адресу: konkursi@d-logic.rs. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи круг.

“PALCO” DOO
Шабац, Нова 9 бб

e-mail: info@palco.rs

Прехрамбени технолог
на одређено време 3 месеца

Опис посла: практична примена и продаја производа за месну 
индустрију, техничко-технолошка подршка постојећим купци-
ма, стална посета, развијање и одржавање односа са партне-
рима у земљи и иностранству, проналажење нових клијената.

УСЛОВИ: прехрамбени технолог VI, VII степен стручне спре-
ме; пожељно радно искуство у месној индустрији; возачка доз-
вола Б категорије; енглески језик (говорни и писани); знање 
рада на рачунару; спремност на стално учење и усавршавање. 
Трајање конкурса до попуне радног места. Кандидати могу 
послати радну биографију послодавцу путем и-мејла. Лице за 
контакт: Никола Петровић.

DOO “PROGETTI” VLADIMIRCI
ОЈ СОМБОР

25000 Сомбор, Ивана Милутиновића 26
тел. 025/469-290

Израђивач обуће
на одређено време 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, радно искуство у 
ширфању и шивењу обуће, рад у сменама, достављање рад-
них биографија на адресу послодавца од 8 до 16 часова. Оглас 
је отворен до попуне радних места.

“KADIMIX” DOO
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 151

тел. 066/521-68-86

Трговац - продавац
на одређено време до 23 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, трговац, знање 
рада на рачунару, знање израде калкулација - цена роба, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање



   |  Број 720 | 05.04.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

VERY LIVE CHAT
Београд, Розе Луксембург 9

тел. 064/271-1476

Live chat/call центар оператер за словеначки 
језик

на одређено време
2 извршиоца

Very Live Chat је фирма која је основана 2016. године. Наше 
услуге покривају подршку интернет комуникације, са фоку-
сом на аутомобилској индустрији. Наш тим тражи појачање на 
позицији Live chat/call оператер за словеначки језик.

Опис посла: комуникација са клијентима путем Live Chata или 
Call центра, ажурирање базе података, припрема статистичких 
извештаја.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, матерњи слове-
начки језик, најмање 10 година боравка у Словенији, одлич-
но познавање различитих словеначких дијалеката, пожељно 
знање енглеског језика, одлично познавање рада на рачунару 
(MS Office, интернет), изражена способност комуникације са 
људима, одговорност и професионалан приступ. Нудимо: дина-
мичан и одговоран посао уз одличне радне услове и атмосферу, 
могућност за развој и напредовање, могућност сталног запос-
лења.

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
„CENTER TRAVEL”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 11
тел. 018/522-652

e-mail: centertravelnis@gmail.com

Референт продаје туристичких аранжмана

УСЛОВИ: туризмолог, знање рада на рачунару, знање енглес-
ког језика (средњи ниво), радно искуство 12 месеци. Рок за 
пријаву: 30 дана.

TIME PARTNER D.O.O.
11000 Београд, Растка Петровића 43

тел. 069/2737-222

Хигијеничарка
за рад у Сомбору, на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, одржавање хигијене 
возова, рад у сменама. Оглас је отворен до попуне радног места.

“ЕНЕЛ” ДОО
14000 Ваљево, Василија Павловића 10

тел. 014/291-160, 293-620

Комерцијалиста
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, а предност имају кан-
дидати електро струке. По истеку рока на који је заснован радни 
однос постоји могућност заснивања сталног радног односа.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/6582-345, 064/6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 

Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи 
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на 

одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил; без обзира на радно искуство; пожељно 
основно познавање енглеског или руског језика. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на 
наведене телефонe или да своје радне биографије доставе на 
и-мејл адресу послодавца.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста
за рад на терену, место рада Београд

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије, 
1 година радног искуства (у продаји школског, канцеларијског 
и рекламног материјала). Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
послодавцу на и-мејл или путем телефона. Лице за контакт 
Весна Драговић.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН
Беочин, Беочински пут бб

тел. 021/6265-102, 063/303-430

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил; радно искуство у трајању од 2 године на 
истим или сличним пословима; возачка дозвола Б категорије. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведене бројеве телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време - 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

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

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гори-
во; наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз изда-
вање фискалног рачуна; вршење сменског и дневног пописа 
горива; вођење рачуна о уредности места где се обавља посао; 
у случају рекламације од стране купца предузимање одго-
варајуће мере и упућивање код надлежног за обављање тог 
дела посла како би купац био задовољан; по завршетку посла 
у задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од евенту-
алне штете; савесно и пажљиво руковање повереним сред-
ствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и 
према колегама; придржавање прописа из области заштите на 
раду и ППЗ; уредно подвргавање санитарном прегледу и посе-
довање уредне санитарне књижице; сношење одговорности 
за све мањкове који настану за време сопственог рада, а ако 
је немогуће утврдити када је мањак настао солидарно одго-
варање са својим колегама; савесно и одговорно обављање 
послова на којима се ради; пријављивање нерегуларности у 
раду других запослених непосредном руководиоцу; пошто-
вање организације рада и пословања код послодавца, као и 
услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговор-
них и других обавеза из радног односа; обавештавање посло-
давца о битним околностима које утичу или би могле утицати 
на обављање послова утврђених уговором о раду; обавешта-
вање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за 
живот и здравље и настанак материјалне штете; извршавање 
радних налога непосредног руководиоца и директора; дослед-
но поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, 
Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и 
упутстава; незлоупотребљавање права на одсуство због при-

времене спречености за рад; пристојно понашање на раду, 
коректан однос према странкама, пословним партнерима и 
другим запосленим код послодавца; давање предлога за опти-
мизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно иску-
ство; тражи се прецизност и одговорност у раду са новцем; 
неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вред-
ни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. У 
обзир долазе кандидати оба пола. Обезбеђен је смештај, рад у 
сменама, ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато рад-
но место. Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање 
ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; 
наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна; вршење примопредаје касе и послова и пре-
даје пазара на крају смене; сравњивање касе пазара на крају 
радног времена; савесно и пажљиво руковање повереним сред-
ствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и 
колегама; придржавање прописа из области заштите на раду и 
ППЗ; поседовање уредне санитарне књижице; савесно и одго-
ворно обављање послова на којима се ради; пријављивање нере-
гуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу; 
поштовање организације рада и пословања код послодавца, као 
и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговор-
них и других обавеза из радног односа; обавештавање послода-
вца о битним околностима које утичу или би могле утицати на 
обављање послова утврђених уговором о раду; обавештавање 
послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и 
здравље и настанак материјалне штете; извршавање радних 
налога непосредног руководиоца и директора; доследно пошто-
вање, спровођење и придржавање одредби закона, Правилни-
ка о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; 
незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спре-
чености за рад; пристојно понашање на раду, коректан однос 
према странкама, пословним партнерима и другим запосленим 
код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење 
пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно иску-
ство; тражи се прецизност и одговорност запослених у раду са 
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски 
рад, да су вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче 
и напредују. Обезбеђен је смештај, рад у сменама. Послодавац 
организује обуку за рад на каси. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветни-
ку за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

Трговина и услуге 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„ХОТЕЛ СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127ц
e-mail: posao@hotelsrbija.com

Помоћни кувар
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - пожељно угоститељског 
смера; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима; 
енглески језик - почетни ниво. Место рада: Стари град, Гар-
ден хотел „Србија“, Бранкова 13-15. Заинтересовани канди-
дати треба да пошаљу CV на наведену и-мејл адресу. Рок за 
пријављивање је до 30.04.2017. године.

„СНЕГ“ ДОО
11000 Београд, Југ Богданова 5-7

тел. 060/300-8045

Продавац у фаст-фуду
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно искуство на наведеним пословима.

Пица-мајстор
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; 12 месеци радног исксутва на наведеним послови-
ма.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени број телефо-
на. Оглас је отворен до 30.04.2017. године.

СЗТР ,,ГОРАН“
Београд, Алтина - Земун
e-mail: servis@fiatservis.rs

тел. 065/2193-543

Ауто-електричар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: ауто-електричар, III степен стручне спреме; елек-
троничар, IV степен стручне спреме; радно искуство најмање 
6 месеци. Обезбеђена исхрана. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Кандидати могу да доставе своје радне биогра-
фије послодавцу путем и-мејла или да се јаве на наведени број 
телефона, лице за контакт Наташа Филиповић.

„ДАМБ“ ДОО
11000 Београд, Кумодрашка 378

тел. 011/3098-626

Комерцијалиста
за рад на терену, на одређено време

УСЛОВИ: комерцијалиста, минимум IV степен стручне спре-
ме; поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно рад-
но искуство у раду са фризерским салонима, рад на рачуна-
ру, комуникативност, тимски рад, иницијатива, одговорност. 
Кандидати пријаве могу послати на e-mail: damb@damb.rs до 
10.04.2017. године.

„АГРОРУСТ“ ДОО
11000 Београд, Мокролушка 174б
тел. 063/354-875, 011/4055-408

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, поседовање возачке доз-
воле Б категорије; знање рада на рачунару; знање енглеског 
језика - средњи ниво; пожељно радно искуство до 24 месеца; 
рад на истим или сличним пословима у продаји. Кандидати 
пријаве могу послати на e-mail: agrodoo12@sbb.rs. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

BEXEXPRESS DOO
Шабац, Краља Милутина 146

e-mail: bojanvasic@bex.rs

Магацински радник
на одређено време

за рад у магацину у Београду
20 извршилаца

Опис посла: утовар - истовар камиона, сортирање пакета. 

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Рад је у магацину у Бео-
граду, ноћна смена 19.00-04.00h. Пријаве кандидата на теле-
фон: 064/8090-374.

„БАХУС“ ДОО
Параћин - Стрижа, Стришко насеље бб

e-mail: konkurs.beograd@naeks.co.rs

Сарадник у сектору продаје
место рада: Београд, Војводина

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил, радно искуство 12 месеци. Трајање кон-
курса: 07.04.2017. године. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на и-мејл: konkurs.beograd@naeks.co.rs. Лице 
за контакт Војкан Добросављевић.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ Д.О.О.
37000 Крушевац, Јасички пут 39

тел. 037/429-585
e-mail: juniorkomerc@gmail.com

Радник у малопродаји
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговачки техничар; 
општи ниво знања рада на рачунару. Пробни рад у трајању од 
једног месеца. Све информаиције се могу добити на телефон: 
037/429-585, особа за контакт је Дејан Вељковић.

„ГАТ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А

тел. 064/8677-113
e-mail: magacin@gat.co.rs

Магационер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, магационер; возач-
ка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на телефон: 
064/8677-113. Рок за пријаву: до 27.04.2017.

Трговина и услуге
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VIP SECURITY SYSTEMS
11050 Београд - Врачар, Мекензијева 53

тел. 066/8014-212
e-mail: tomislav.golijan@vipsysetms.rs

Службеник физичке заштите
за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, заштитар имови-
не - портир; лиценца за вршење основних послова службени-
ка обезбеђења са оружјем. Јављање кандидата на телефон: 
066/8014-212. Рок за пријаву: до 11.04.2017.

МЕЊАЧНИЦА “NEXT”
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 47

тел. 060/0134-979
e-mail: miraprolic2@gmail.com

Мењач новца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме, мењач новца; основна информатичка обука; лиценца за 
мењачке послове. Јављање кандидата на горенаведену адре-
су, од 15 до 17 часова. Рок за пријаву: до 28.04.2017.

“STYLOS” DOO
21000 Нови Сад, Футошки пут 67

тел. 063/557-319
e-mail: stoja@stylos.rs

Продавац
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, продавац или II и I сте-
пен стручне спреме; пожељно радно искуство; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање канди-
дата на e-mail: stoja@stylos.rs. Рок за пријаву до 08.04.2017.

“ГУМИНС” ДОО
21000 Нови Сад

Пут Новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/442-332

e-mail: office@gumins.co.rs

Гумарски радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гумарски техничар. 
Јављање кандидата на e-mail: office@gumins.co.rs. Рок за 
пријаву до 24.04.2017.

„ВИТАН ГАС“ ДОО
11070 Нови Београд, Гандијева 61

тел. 021/459-878
e-mail: office@vitangas.rs

Сервисер
на одређено време 12 месеци, приправник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар електро-
нике; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на 
e-mail: office@vitangas.rs. Рок за пријаву: до 08.04.2017.

DELTEX D.O.O.
21000 Нови Сад

Књиговођа
Задаци радног места: књиговодствени послови; брига о напла-
ти потраживања; надзор и контрола пописа залиха робе у 
складишту; израда свих потребних извештаја и анализа; оста-
ли административни послови по потреби и налогу послодавца.

УСЛОВИ: искуство у књиговодственим пословима од минимум 
3 године; искуство у попису роба и наплати потраживања; 
прецизност и истрајност.

Нудимо: сигуран посао; могућност напредовања. Питање: који 
је фискални лимит за улазак у ПДВ систем? Уколико испуња-
вате услове конкурса, пошаљите ваш CV на e-mail: novako@
deltex.rs. и одговор на наведено питање. Конкурс је отворен 
до 15.04.2017. године.

Асистент директора
УСЛОВИ: радно искуство на истим или сличним пословима 
минимум 2 године; висока, виша или средња стручна спре-
ма; одговорност и прецизност у раду; смисао за рангирање 
приоритета и тимски рад; компетентан и флексибилан наступ; 
ефикасност, систематичност и сналажљивост; познавање MS 
Office програма (Exel, Word, Интернет); познавање енглеског 
језика.

Нудимо: сигуран посао и солидну плату, динамичне и разновр-
сне послове, могућност сталног усавршавања и напредовања 
у послу. Уколико испуњавате услове конкурса, пошаљите CV 
на и-мејл: novako@open.telekom.rs, факс: 021/6614-311 или на 
адресу: Царинска 1, Нови Сад. Конкурс је отворен 15 дана.

“VLANIX” DOO
24000 Суботица, Франкопанска 29

тел. 065/2555-717

Продавац
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме трговачког или технич-
ког смера, пожељно искуство од 12 месеци на истим или слич-
ним пословима; возачка дозвола Б категорије, основно позна-
вање рада на рачунару, пожељно знање мађарског језика али 
није услов. Пробни рад 2 месеца. Јављање кандидата на наве-
дени број телефона. Оглас је отворен до 27.04.2017. године.

АУТО ДИЗЕЛ ММ
24000 Суботица, Албе Францишковића 11

e-mail: autodizel@mts.rs
тел: 024/561-319

Техничар за ремонт система убризгавања
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - машински техничар 
или ауто-механичар, без обзира на радно искуство; позна-
вање рада на рачунару, знање енглеског језика на средњем 
или вишем нивоу. Слање биографија на и-мејл адресу или 
поштом. Ближе информације на број телефона: 024/561-319. 
Оглас остаје отворен до 28.04.2017. године.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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          Mедицина

АПОТЕКА
„ANICA PHARM“

Београд - Палилула, Драгослава Срејовића 74
e-mail: ljiljanakrsticfilipovic@gmail.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техни-
чар; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), стручни испит. Пријаве послати на e-mail: 
ljiljanakrsticfilipovic@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Специјалиста педијатрије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, за рад у Одељењу за здравствену 
заштиту деце и школске деце, Служба за 

здравствену заштиту жена, деце и школске 
деце са поливалентном патронажом и дечијом 

превентивном стоматологијом

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен специја-
листички испит из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме 
и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору. 
Кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о 
положеном специјалистичком испиту из педијатрије, овере-
ну фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
коморе или решење о упису у комору, кратку биографију. Рок 
за пријављивање 8 дана од дана објављивања огласа. При-
ликом заснивања радног односа кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве које нису у складу са условима неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника и запослених са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом, на одређено време, 
замена запослене на породиљском и одсуству 

ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - медицински факул-
тет, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биогра-

фију, диплому о стеченој стручној спреми, потврду о положе-
ном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених. Доку-
ментацију доставити у овереним фотокопијама. Достављена 
документација се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве се могу доставити лично или слати на горенаведену адресу, 
са назнаком ”Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узети у разматрање.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111в

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни 
профил медицинска сестра - техничар. Кандидати могу да се 
пријаве путем телефона: 063/273-293, Славко Данев. Конкурс 
је отворен 15 дана.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија, виша 
медицинска школа; положен стручни испит за вишу меди-
цинску сестру; пробни рад три месеца. Кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завр-
шеној високој здравственој школи струковних студија - вишој 
медицинској школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту за вишу медицинску сестру техничара, фотокопију 
лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију личне карте.

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

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер; положен стручни 
испит за медицинску сестру техничара; лиценца Коморе меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије; пробни рад 
три месеца. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицин-
ску сестру техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. 

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на 
наведену адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у раз-
матрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који 
уђу у ужи избор.

Mедицина 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“СЕНИОР ПЛУС”

Барајево, Липовички пут 13
тел. 065/3086-650

Медицински техничар
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, без 
обзира на радно искуство, рад у сменама, укључујући и ноћ-
ни рад, стручни испит или лиценца. Место рада: Вождовац, 
Војводе Влаховића 3В. Особа за контакт: Мартина Кастрато-
вић, телефон: 065/3086-650 или seniorplusfinansije@gmail.com. 
Пријаве слати до 15.04.2017.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Инструментар
за рад у Одсеку за максилофацијалну хирургију 
Службе за оториноларингологију, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене на неплаћеном одсуству, до повратка 
запослене на рад или њеног престанка радног 

односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и поло-
жен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору. Кандидати подносе: молбу за 
пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе.

2) Одржавање чистоће у здравственим 
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката 
и простора Службе за техничке, помоћне и друге 

сличне послове, на одређено време 3 месеца, 
због повећаног обима посла

5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати подносе: мол-
бу за пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију сведочанства, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
сведочанства издата на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком 
„За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања, за рад у ОЈ анестезија са 
реуматологијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, положен 
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, за рад на Одељењу за 
пнеумофтизиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, положен 
стручни испит.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања и одсуства са рада ради неге детета, за 
рад у ОЈ физикална медицина

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном IV степену стручне спреме, 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 објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ “Свети 
Лука” или путем поште на горенаведену адресу, уз напоме-
ну “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно 
је да исту назначи ради обавештавања о резултату конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. За ближе информације обратити се на број телефона: 
026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Палилула
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
(пробни рад)
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању 
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на 
спровођењу скрининг програма, у складу с посебним програми-
ма донетим у складу са прописима и планом рада службе; врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хит-
ну медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здрав-
ствену установу према медицинским индикацијама, односно 
код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска 
средства; спроводи здравствену заштиту из области ментал-
ног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-

Mедицина  
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нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специја-
листичко консултативни преглед, прописивање препоручене 
терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите. У 
поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу 
мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране 
медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну 
медицинску документацију о здравственом стању пацијента, 
фактурише здравствене услуге које пружа; даје оцену радне 
способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програмима; издаје стручно 
мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени 
захтев код одређених случајева болести и повреда; у стручном 
раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој 
јединици; прати и предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда; обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о 
упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома 
здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Медицинска сестра - техничар
на болничком одељењу, на одређено време до 

повратка привремено одсутног запосленог
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; поло-
жен стручни испит; пожељно је претходно радно искуство у 
стационарним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе и: оверени препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оце-
ном); оверени препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; потврду издату од стране Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип) и биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пробни рад три месеца. Наведена документа не 
смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непот-
пуном документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

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

Медицинска сестра општег смера
Опис посла: даје потребна обавештења пацијентима која се 
односе на рад Службе опште медицине; прима књижице од 
пацијената уз приложену личну карту, проверава њихову 
исправност и врши дистрибуцију пацијената по ординација-
ма; отвара картоне по регистру, узима картоне из картотеке 
и враћа их; разноси здравствене књижице по ординација-
ма и уписује у протокол пацијенте пролазнике који немају 
здравствене картоне; попуњава све рецепте, дознаке, упуте, 
лекарска уверења и осталу медицинску документацију; врши 
месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних 
извештаја; врши наплату услуга и одговара за печат; према 
потреби обавља послове терапије у Одељењу за ињекције; 
задужује се и одговара за признанице; обавља и друге посло-
ве из своје струке по налогу начелника службе, директора и 
главне сестре - техничара службе.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа општег смера и поло-
жен стручни испит. Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад. Рок 
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”.

Mедицина 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Амбуланти Коњух, Службе 

опште медицине

2) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 

до 3 месеца, за рад у Амбуланти Глободер, 
Службе опште медицине

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

помоћи и санитетског превоза

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

4) Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Одељењу лабораторијске 

дијагностике
3 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 упису у комору.

5) Педијатријска сестра
(послови тимске сестре)

на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту деце предшколског узраста

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа педијатријског смера - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лицен-
це за рад или решења о упису у комору.

6) Медицинска сестра
(послови тимске сестре)

на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Амбуланти Дијагностички 

центар
2 извршиоца

7) Медицинска сестра
(послови тимске сестре)

на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад у Амбуланти Расадник

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

8) Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла, 

до 3 месеца, за рад у Одсеку за одржавање 
хигијене објеката и простора

4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 
основна школа, I степен стручне спреме.

Кандидати за радна места 1 до 7 достављају: пријаву 
у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да 
се против њих не води кривични поступак; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених.

Кандидати за радно место под редним бројем 8 достављају: 
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеном I степену стручне спреме; 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.

ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос и уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаве-
дену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину

Доктор медицине
за рад у Одсеку за палијативно лечење Службе за 

продужено лечење и негу

Доктор медицине
за рад у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору.

Виши физиотерапеут
за рад у Кабинету за магнетотерапију у Служби за 

физикалну медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског смера или 
висока медицинска школа струковних студија, струковни физио-
терапеут и положен стручни испит, VI/1 степен стручне спреме, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Mедицина 
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Физиотерапеут
за рад на Одељењу за продужену рехабилитацију 

у Служби за физикалну медицину и 
рехабилитацију

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског смера 
и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског 
техничара и положен стручни испит, IV степен стручне спре-
ме, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Анестетичар
за рад у Служби за анестезиологију и 

реаниматологију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лицен-
це за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра
за рад на Одељењу гинекологије у Служби за 
гинекологију и акушерство са неонатологијом

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или гинеколош-
ко-акушерског смера и положен стручни испит, IV степен стру-
чне спреме, поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору.

Акушерска сестра
за рад у Одсеку порођајне сале у Служби за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Медицински техничар - сестра
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: медицински техничар - сестра, општег или педијатријс-
ког смера; познавање рада на рачунару и возачка дозвола Б 
категорије. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Потребна документација: писана 
пријава на оглас са кратком биографијом, оверена фотокопија 
дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, важеће лекарско уверење. Пријаве са пратећом доку-
ментацијом могу се донети лично или на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Дипломирани економиста
за рад у Служби за правне и економско-

финансијске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски 
факултет. Уз пријаву доставити: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, 
биографију са адресом и контакт телефоном, доказ да није 
покренут кривични поступак (издат од стране надлежног орга-
на), изјаву о здравственој способности за рад на траженим 
пословима. Изабрани кандидат ће бити у обавези да прили-
ком заснивања радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Пријаве доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас број 5/2017”, са 
наведеним редним бројем из огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. 

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

становника, кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - тех-
ничар општег смера са положеним стручним испитом. Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи одговарајућег смера; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да 
је кандидат активан возач; биографију са адресом и контакт 
телефоном; доказ да није покренут кривични поступак (издат 
од стране надлежног органа); изјаву о здравственој способ-
ности за рад на траженим пословима. Изабрани кандидат ће 
бити у обавези да приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава 
на оглас број 5/2017”, са наведеним редним бројем из огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педијатријска сестра
за рад у Служби за здравствену заштиту 

предшколске и школске деце, жена и 
поливалентну патронажу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра са 
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву доставе: оверен препис или оверену фотокопију 

Mедицина
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дипломе о завршеној средњој медицинској школи одгова-
рајућег смера; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; биографију са адресом 
и контакт телефоном; доказ да није покренут кривични посту-
пак (издат од стране надлежног органа); изјаву о здравственој 
способности за рад на траженим пословима. Изабрани канди-
дат ће бити у обавези да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на оглас број 5/2017”, са наведеним редним бројем из 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

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

становника, кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - тех-
ничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у обаве-
зи да уз пријаву доставе: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 катего-
рије и писану изјаву да је кандидат активан возач; биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на 
оглас број 6/2017”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека опште кардиологије Службе 
за унутрашње болести, на одређено време до 

повратка на рад стално запослене са боловања

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА “ЈЕДАН”

11000 Београд, Војводе Степе 353
тел. 064/1260-012

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 
минимум 6 месеци радног стажа. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 064/1260-012.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Спремачица
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци. Кан-
дидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге 
рођених, уверења о држављанству, потврда да се против лица 
не води судски поступак и доказ о радном искуству. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу: Специјал-
на болница за церебралну парализу и развојну неурологију, 
Правна служба, Београд, Сокобањска 17а. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

„ЛИН ЛАБ“ ЛАБОРАТОРИЈА
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 108

тел. 064/2729-755
e-mail: linlabns@gmail.com

Лабораторијски медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-лаборато-
ријски техничар; енглески језик - почетни ниво; стручни испит 
за здравствене раднике. Јављање кандидата на телефон: 
064/2729-755. Рок за пријаву до 11.04.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије у Служби за 

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

време до повратка запосленог са боловања, са 
пробним радом до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за имунологију и алергологију 

Службе за имунологију, алергологију, 
реуматологију и дечју кардиологију Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено време до 
повратка запосленог са боловања, са пробним 

радом до 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, 
нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на 
дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лаборато-
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ријске анализе; ради и друге послове из свог делокруга, а по 
налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; 
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом, као и следеће посебне услове: да поседују 
средњу стручну спрему - IV степен, завршену средњу меди-
цинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или меди-
цинска 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 против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије 
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о рад-
ном искуству, уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца), кратка 
биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт теле-
фоном, и-мејл адресом. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, 
доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис 
Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти, лично или поштом на горенаведену адресу Института, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - 
техничара на одређено време, на Одељењу неонатологије и 
Одељењу имунологије“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-025

Педијатријска сестра
за рад на пројекту Унапређење квалитета 

здравствених услуга предшколске, школске 
и деце са посебним потребама, на Дечијем 

одељењу, на одређено време до 31.12.2017.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа педијатријс-
ког смера, IV степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву са 
кратком биографијом као доказе подносе: диплому о стеченом 
образовању одговарајућег профила (завршена средња меди-
цинска школа педијатријског смера), IV степен стручне спре-
ме, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне 
књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење 
издато на девојачко презиме, уверење о држављанству. Дока-
зи морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за пријем у радни однос на одређено време“ или лично 
правној служби ДЗ Житорађа, од 7 до 14 часова, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Доктор медицине
на одређено време до 31.05.2017. године, 

ради замене, у Служби за здравствену заштиту 
школске деце

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној 
школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном 
испиту (оверена фотокопија); решење о упису у комору или 
лиценцу о раду (оверене копије); извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оверена фотокопија); уверење суда да се 
не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци). У захтеву (молби) канди-
дат треба да наведе документацију коју је доставио поводом 
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујано-
вац, сваког радног дана од 7 до 14 часова, у затвореној ковер-
ти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, 
са назнаком “За оглас” и називом радног места. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Изабрани кандидати биће обавештени писаним путем о 
резултату конкурса.
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Грађевинарство и индустрија

”ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА” А.Д. БЕОГРАД
11000 Београд, Краљице Марије 25

Кадровски референт

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум IV степен стручне спреме (гимназија, правно-би-
ротехничка школа), познавање рада на компјутеру (Word и 
Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника на оба-
везно здравствено и социјално осигурање, познавање основ-
них законских прописа из области радног права. Пријаве на 
конкурс са кратким биографијама слати на и-мејл адресу: 
konkurs@geosonda.org.

Финансијско-рачуноводствени референт

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум IV степен стручне спреме (економски техничар), 
познавање рада на компјутеру (Word и Excel), искуство у 
поступку вођења књига у складу са рачуноводственим пропи-
сима, рада на обради финансијских података, извода, улазних 
и излазних фактура. Пријаве на конкурс са кратким биогра-
фијама слати на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org.

Пословни асистент

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум VII степен стручне спреме, напредно познавање 
рада на компјутеру, виши ниво познавања најмање једног 
страног језика. Искуство у организационим пословима. Прија-
ве на конкурс са кратким биографијама слати на и-мејл адре-
су: konkurs@geosonda.org.

Ауто-механичар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на 
пословима ауто-механичара. Пријаве на конкурс са кратким 
биографијама слати на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org 
или на телефон 011/3222-157, 011/3225-183, особа за контакт: 
Драгана Нововић.

Ауто-електричар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на 
пословима ауто-електричара. Пријаве на конкурс са кратким 
биографијама слати на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org 
или на телефон 011/3222-157, 011/3225-183, особа за контакт: 
Драгана Нововић.

Помоћни грађевински радник

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; 
пожељно је радно искуство из области грађевинских радова. 
Пријаве на конкурс са кратким биографијама слати на и-мејл 
адресу: konkurs@geosonda.org или на телефоне: 011/3222-
157, 011/3225-183, особа за контакт: Драгана Нововић.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Референт на одржавању машинских 
система, планирање буџета за инвестиције 
машинских инсталација, планирање буџета 

за одржавање машинских инсталација
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, машински инжењер, 
пробни рад: 1 месец, возачка дозвола, искуство у одржавању 
машинских система, специјалистичка знања из подручја рада.

PKC WIRING SYSTEMS D.O.O.
11300 Смедерево, Шалиначка бб 
e-mail: posao.srbija@pkcgroup.com

тел. 026/621-866

Оператер производње
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање, предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у 
сменама, укључујући и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем 
положају, трака је покретна, монтажа производа обавља се на 
основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти, пред-
виђено је психолошко тестирање кандидата, а превоз је обез-
беђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна 
документација се доставља на горенаведену адресу.

„BAUMEISTER“ DOO
Београд - Звездара, 29. новембра 1

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 12 месеци

место рада: Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор, 
Сремска Митровица

29 извршилаца

Опис посла: извођење пројеката на асфалтирању путева и 
коридора (обављање послова багеристе, руковаоца ваљка, 
финишеристе и асфалтера).

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 12 
месеци, возачка дозвола Е категорије; рад у сменама, ноћни 
рад, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу 
на горенаведену адресу, радним данима од 12 до 14 часова, 
путем и-мејла: vojislav.rilak@baumeister.co.rs или телефоном: 
060/7679-017, лице за контакт Војислав Рилак.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25

тел. 011/3222-157, 011/3225-183

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци, место рада: 

Београд, Ресник, Ваљево
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, радно место са повећаним ризиком. Рок 
трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу 
да се јаве на горенаведени број телефона, лице за контакт 
Драгана Нововић.

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

тел. 014/410-677, 062 359 371
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Дипломирани инжењер електротехнике,
смер енегетика

место рада: Уб, Ваљево

Опис посла: вођење грађевинског дневника, формирање 
грађевинских књига, организација градилишта.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер енергетика; радно искуство 4 године; 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или теле-
фона, лице за контакт: Јелена Матић.

“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 попу-
не радног места. Кандидати могу да се јаве на горенаведени 
телефон или да своје радне биографије доставе на наведену 
имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

ДОО “ДИЈАГОНАЛА”
21000 Нови Сад
тел. 021/450-900

e-mail: ines@dijagonala.com

Одговорни извођач радова
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства или дипло-
мирани инжењер грађевинарства; радно искуство на извођењу 
објеката високоградње, организационе способности; одговор-
ни пројектант друмских саобраћајница - лиценца 318; одго-
ворни пројектант грађевинских конструкција објеката висо-
коградње - лиценца 3; возачка дозвола Б категорије; енглески 
језик - почетни ниво. Јављање кандидата на горенаведени 
мејл и телефон. Рок за пријаву: до 08.04.2017.

АДПД КАМЕНДИН
21214 Сириг, Камендин бб

e-mail: prodaja@dinamika.co.rs

Возач ИЦБ

УСЛОВИ: положен испит за руковање грађевинским машина-
ма; положен возачки испит Б, Ц, Е категорије, а по могућности 
и Д категорија; положен сертификат за ватрогасца; лекарско 
уверење за рад на висинама.

Радник за одржавање круга
2 извршиоца

УСЛОВИ: положен возачки испит Б, Ц, Е категорије; положен 
сертификат за ватрогасца; лекарско уверење за рад на виси-
нама.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас поднети до 16.04.2017. на горена-
ведену адресу или на мејл.

“GEOEXPERT”DOO
24000 Суботица, Браће Југовић 9а

e-mail: santrac@geoexpert.rs
тел. 024/671-515

Лаборант у геомеханичкој лабораторији
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI-IV степен стручне спреме грађевинског смера, 
без обзира на радно искуство, познавање рада на рачуна-
ру(Autocad, Word, Excel). Слање биографија на горенаведену 
и-мејл адресу. Ближе информације на наведени број телефо-
на. Оглас је отворен до 28.04.2017. године.

YUMOL DOO
24000 Суботица, Грабовачка 10

тел. 024/601-820
e-mail: info@yumol.rs

Помоћни радник у грађевинарству
пробни рад 2 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком зани-
мању, без обзира на радно искуство.

Молер - фарбар
пробни рад 2 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, молер - фарбар, без обзи-
ра на радно искуство.

ОСТАЛО: Биографије послати на и-мејл адресу, доставити 
поштом или доћи лично на адресу послодавца. Ближе инфор-
мације на број телефона: 024/601-820. Оглас је отворен до 
13.04.2017. године.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

e-mail: hr@tvbratstvo.rs

Заваривач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач, бравар; радно 
искуство 12 месеци на заваривању тип 135; поседовање сер-
тификата (лиценце) атеста за заваривање (не мора да буде 
важећег датума).

Бравар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; 12 месеци иску-
ства на траженим пословима.

Грађевинарство и индустрија



Бесплатна публикација о запошљавању 25 05.04.2017. | Број 720 |   

Стругар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, занимање стругар, бра-
вар; радно искуство 12 месеци на траженим пословима.

Бравар - резач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме металског или машинског 
смера; 12 месеци искуства на ЦНЦ плазми за сечење метала.

Инжењер за заваривање
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII-IV степен стручне спреме машинског или електротех-
ничког смера, 36 месеци искуства на траженим пословима. Позна-
вање рада на рачунару, специјализација IWE/EWE инжењера, 
пожељно знање једног страног језика (енглески или немачки).

Међуфазни контролор
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинског смера, 24 месе-
ци искуства на траженим пословима.

ОСТАЛО: Слање биографија на и-мејл адресу или поштом. Оглас 
је отворен до 13.04.2017. године.

  Саобраћај и везе

ДОО “CITY DRIVE”
18000 Ниш, Чарнојевића 11

Возач
10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б катего-
рије. Телефон за контакт: 063/433-025.

„MGV“ DOO
Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном 
саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Терен-
ски рад, рад ван просторија послодаваца. Кандидати могу да 
се јаве послодавцу путем телефона или да доставе радне био-
графије путем имејл aдресе. Лице за контакт Владета Радо-
сављевић. Трајање конкурса: до попуне радног места.

MEDITERANEAN FOODS DOO
11000 Београд, Војводе Влаховића 42

тел. 063/1084-075

Возач - достављач
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б кате-
горије, пожељно радно искуство, активан возач, да за лицем 
није расписана потерница. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон 063/1084-078, до 15.04.2017. године.

 Култура и информисање

ПОСЛОВНИ БИРО
Београд, Опленачка 24Е

тел. 011/2321-037

Уредник часописа за правна и економска 
питања у образовању, васпитању и култури

пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује искуство у лекторисању 
и рецензији стручних чланака из правне области, као и скло-
ност за праћење новина и актуелности законске регулативе. 
Послодавац је спреман да изабраног кандидата уведе у посао 
на најбржи и најквалитетнији начин, а заузврат очекује пре-
дан, одговоран и стручан рад. Контакт особа: Станојчић Гор-
дана.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави

Директор

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме; рад-
но искуство од најмање пет година на пословима културе, 
науке, образовања; радно искуство од најмање једне године 
на руководећим пословима. Уз пријаву приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном 
искуству, радну биографију, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, програм рада и развоја установе. Докази се при-
лажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА
Горњи Милановац, Синђелићева 7
тел. 032/721-335, факс: 721-336

e-mail: muzejgm@ mts.rs

Директор
на мандат од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, канди-
дат мора да испуњава и посебне услове предвиђене Статутом 
Музеја рудничко-таковског краја: да има VII степен стручне 
спреме, факултет друштвених наука; 3 године радног иску-
ства; да поседује организационе и друге способности. Канди-
дат за директора дужан је да предложи програм рада установе 
као саставни део конкурсне документације. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже краћу биографију и доказе о испуњавању услава: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оригинал 
потврду о радном стажу, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал уверење основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични поступак; ори-
гинал уверење да није осуђиван; уверење о општој здравстве-
ној способности. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. УО Музеја у року од 30 дана од дана завршетка 
конкурса врши избор кандидата и предлог доставља оснивачу. 
На основу предлога УО оснивач именује директора. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе / Култура и информисање
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         Наука и образовање

БЕОГРА Д
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11080 Београд - Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081

e-mail: info@tehnikum.edu.rs
www.tehnikum.edu.rs

Наставник у звање професора струковних 
студија за предмете који припадају ужој 

стручној области Основе машинског 
инжењерства и предмет Пумпе, компресори 
и вентилатори који припада ужој стручној 
области Термодинамика и термотехника

УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући 
научни степен - доктор наука из релевантне области у односу 
на предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне рефе-
ренце и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професора струковних 
студија за предмете који припадају ужој 

стручној области Примењена физика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, одговарајућег 
смера, односно студијског програма, стечен одговарајући 
научни степен - доктор наука из релевантне области у одно-
су на предметни конкурс, одговарајуће стручне референце и 
исказан смисао за наставни рад.

Наставник вештина у звању наставника за 
предмет Опасне и штетне материје и заштита 

животне средина
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер студије или еквивалентне студије 
мастер студијама на пољопривредном факултету - Одсек 
за прехрамбену технологију, релевантно радно искуство у 
трајању од 5 година у односу на предметни конкурс, одгова-
рајуће стручне референце и исказан смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови према Закону о високом образовању 
и општим актима школе. Уз пријаву кандидати достављају: 
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију 
диплома о претходно завршеном образовању и извод из мати-
чне књиге рођених (оверена копија или оригинал). Пријаве на 
конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Све информације могу се добити радним 
данима, од 9 до 14 часова, на телефон: 011/2619-673.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/311-41-42

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове прописане 
чл. 59, чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања, да имају 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника гимназије, педагога или 
психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања и да нису 
правоснажно осуђени за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик; да имају дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (под-
носе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање 
на другом језику), оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, 
педагога или психолога, потврду о најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-

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 кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање;

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

рад.

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
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ченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за 
кривична дела из тачке 4 услова за избор директора (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе, уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности и извод из 
казнене евиденције (за све кандидате пре доношења одлуке 
о избору прибавља школа). Документација без доказа о поло-
женом испиту за директора сматраће се потпуном, а изабра-
ни кандидат биће дужан да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за 
директора, положи наведени испит, у складу са чл. 59 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Пријаве се подно-
се у затвореним ковертама, са назнаком “За конкурс за дирек-
тора” (лично или препорученом поштом), на наведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Редовни професор за ужу научну област 
Механизација у рударству и енергетици

Редовни професор за ужу научну област 
Елементи машинских и енергетских система

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 64 став 9 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/16), у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Доставити 
пријаве са следећим прилозима: биографија, списак стручних 
радова и сепарати објављених радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Динамичка геологија

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент мас-
тер академских студија или специјалистичких студија који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8. Наведени услови утврђени су одредбама члана 71 
став 1 и став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 
45/2015, 68/2015 и 87/16). Доставити пријаве са следећим 
прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 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 Републике Србије, знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, да има положен испит за 
директора. Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, 
потврду о радном искуству - доказ да кандидат има најмање 
5 година радног стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
уверење надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), 
биографске податке са кратким прегледом радног искуства и 
предлогом програма рада директора школе, остала документа 
за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке 
о избору, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (оригинал лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова из 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа по службеној дужности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на наведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за директора школе“ препорученом 
поштом или лично секретару школе, од 8 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

1) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Радиологија

2) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Психијатрија

3) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Педијатрија

4) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
2 извршиоца

5) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (ендокринологија)

6) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)

7) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (општа хирургија)
2 извршиоца

8) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Патолошка 

физиологија
на одређено време од 5 година

9) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време од 5 година

10) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

11) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

12) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

13) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

15) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

16) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

17) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

18) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Епидемиологија

на одређено време од 5 година

19) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година

20) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Офталмологија

на одређено време од 5 година

21) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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22) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

23) Сарадник за избор у звање асистента ужу 
научну област Медицинска физиологија

на одређено време од 3 године

24) Сарадник за избор у звање асистента ужу 
научну област Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 3 године

25) Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Судска медицина

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1-22: завршен медицински факултет, VIII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у 
Београду.

УСЛОВИ 23-25: завршен медицински факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у 
Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је 
наставна база Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова 
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе 
се писарници Медицинског факултета, Др Суботића 8, у року 
од 15 дана од објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Индустријско 

инжењерство

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Зако-
на о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског 
факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Математика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VII/1 степен струч-
не спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Термотехника

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Војно машинство - системи 

наоружања
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, ове-
рене преписе диплома стечених у земљи или решења о при-
знавању страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате објављених радова 
и потписану изјаву о изворности (преузети са сајта Машин-
ског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну област 
Машине и уређаји у преради дрвета

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; научни назив докто-
ра биотехничких наука из области прераде дрвета; способност 
за наставни рад, научни односно стручни радови, Шумар-
ски факултет, одсек Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета. Остали услови за избор 
наставника утврђени су Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника Шумарс-
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ког факултета и Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса 
(оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радова, сепа-
рати радова,...), достављају се надлежној служби Шумарског 
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА 
КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, 
према Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13); дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, са положеним стручним испитом за секретара. Кандидат који 
нема положен стручни испит за секретара дужан је да исти поло-
жи, кандидат који има положен стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни испит - не пола-
же испит за секретара. Додатни услови: обавезно познавање 
енглеског језика (говор, писани - напредни ниво). Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су обавезни да доставе: оверену фотокопију дипломе, 
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, био-
графију и уколико поседују - оверену копију уверења о положе-
ном правосудном или државном стручном испиту.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”

11030 Београд, Милосава Влајића 1

Дипломирани дефектолог олигофренолог - 
приправник

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилита-
цију - олигофренолог. Кандидат треба да испуњава и опште услове: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има држављанство Репу-
блике Србије; 3) да има психичку, физичку и здравсвену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник струковних студија, област 
Примењене уметности и дизајн, ужа област 

Дизајн ентеријера, за групу предмета: 
Материјали и опрема, Форма у простору, 
Обликовање у простору 1, Обликовање у 

простору 2
на одређено време

Наставник струковних студија, област 
Примењене уметности и дизајн, ужа област 

Дизајн ентеријера, за групу предмета: 
Дизајн јавног ентеријера 1, Дизајн јавног 
ентеријера 2, Дизајн јавног ентеријера 3, 

Дизајн јавног ентеријера 4
на одређено време

УСЛОВИ: У наставно звање наставника струковних студија у 
пољу уметности, за област Примењене уметности и дизајн, 
ужа област Дизајн ентеријера, може бити изабрано лице које 
има високо образовање првог степена, VII/1 степен стручне 
спреме (област Примењене уметности и дизајн) и призната 
уметничка дела, позитивну оцену наставног рада, осим ако се 
бира по први пут у наставничко звање, када је довољно да 
кандидат поседује склоност и способност за наставни рад.

Наставник струковних студија, област 
Ликовне уметности, ужа област: Цртање 
и сликање, за групу предмета: Цртање и 

сликање 1, Цртање и сликање 2
на одређено време

УСЛОВИ: У наставно звање наставника струковних студија у 
пољу уметности, за област Ликовне уметности, ужа област 
Цртање и сликање, може бити изабрано лице које има висо-
ко образовање првог степена VII/1 степен стручне спреме 
(област Ликовне уметности) и призната уметничка дела, пози-
тивну оцену наставног рада, осим ако се бира по први пут у 
наставничко звање када је довољно да кандидат поседује 
склоност и способност за наставни рад.

Наставник струковних студија, област 
Примењене уметности и дизајн, ужа област: 

Фотографија и Графички дизајн, за групу 
предмета: Практична фотографија, Основе 

фотографије, Дигитална фотографија
на одређено време

УСЛОВИ: У наставно звање наставника струковних студија у 
пољу уметности, за област Примењене уметности и дизајн, уже 
области: Фотографија и Графички дизајн, може бити изабрано 
лице које има високо образовање првог степена VII/1 степен 
стручне спреме (област Примењене уметности и дизајн) и при-
зната уметничка дела, позитивну оцену наставног рада, осим 
ако се бира по први пут у наставничко звање када је довољ-
но да кандидат поседује склоност и способност за наставни 
рад. Обавезан услов је професионално радно искуство у ужим 
областима и Adobe софтверском пакету.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању, Правилником о избору наставника школе и Правилником 
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о систематизацији радних места школе. Кандидати подносе: 
пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу - преузима се са 
сајта школе: www.vslpu.edu.rs и достављају је у електронској и 
штампаној форми), биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење из казнене евиден-
ције да лице није осуђивано, да није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница, оверену фотокопију дипломе односно 
уверења о завршеном факултету, односно магистратури, докто-
рату, списак радова из области у којој конкуришу и портфолио у 
дигиталној форми (резолуција 72 ppi), као и евентуални репре-
зентативни штампани материјал по сопственом избору. Пријаве 
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу, сваког радног дана од 10 до 
14 часова. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПУЖ“
11000 Београд, Булевар ослобођења 142

тел. 063/769-39-77

Медицинска сестра васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно поседовање 
лиценце или положен стручни испит. Кандидати могу да се 
јаве на телефон: 063/769-39-77, особа за контакт је Светлана 
Станковић или на e-mail: s.svetlana.puz@gmail.com.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању 
ванредног професора или доцента за ужу 

научну област Рударство и геологија, 
Геолошка група предмета

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
Законом о високом образовању и Статутом Техничког факул-
тета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из 
научне области геологије, са завршеним рударско-геолошким 
факултетом. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и чл. 
104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и Пра-
вилником о стицању звања и заснивању радног односа уни-
верзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у звању доцента 
за ужу научну област Математика

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
Законом о високом образовању и Статутом Техничког факул-
тета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
математика, са завршеним природно-математичким факулте-
том. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о 
високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 
108 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе 
о испуњености услова конкурса (биографију, списак радова, 
копије научних и стручних радова, диплому о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању 
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (каз-
нена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњавању услова достављају се на горена-
ведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Аутоматика техничких система

на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент 
докторских студија у одговарајућој научној области, који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуњавају друге усло-
ве прописане Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука 
у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој струч-
ној спреми, списак научних и стручних радова, као и саме радо-
ве, потврду о уписаним докторским студијама и доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкур-
са доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
и на интернет страници Универзитета. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ГИМНАЗИЈА

КОСОВСКА КАМЕНИЦА
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Професор биологије
на одређено време до престанка дужности 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС”, бр. 15/13 и 11/16), као и услове предвиђене чл. 8 и 20 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, 68/15). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о 
одговарајућем образовању и доказ о држављанству Републи-
ке Србије. Непотпуна и неблаговремена документација се неће 
узимати у разматрање. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Сва потребна документа слати на 
адресу: Гимназија, 38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Кололеч

38260 Косовска Каменица

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, са 31,25% радног времена, односно 
12,5 радних сати недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања иваспитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потребно је да кандидати имају: одговарајуће 
образовање; физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат који 
буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службе-
ној дужности); да имају држављанство Републоке Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да нису под истрагом и да 
против њих није подигнута оптужница - не старије од 6 месе-
ци и оригинал или оверену фотокопију уверења о джављан-
ству Републке Србије - не старије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Рок за доношење одлуке по расписаном конкурсу је 8 дана од 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Додатне информације могу се добити 
на и-мејл школе: os9maj@gmail.com. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „9. мај“ Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са назнаком 
„За конкурс за наставника ликовне културе“ или предати лич-
но у просторијама секретаријата школе.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“БАМБИ”
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове на основу Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, чл. 8: васпитач на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем; лице из 
ст. 2 и 3 овог члана мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; једна година радног 
искуства; положен стручни испит.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом и: дипло-
ма медицинске школе, IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - васпитач; једна година радног искуства.

Психолог
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, 
филозофски факултет. Поред општих услова прописаних зако-
ном и: три године радног искуства, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз молбу доставити: биографију, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
(након доношења одлуке о избору), уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (прибавља уста-
нова у складу са законом). Кандидат мора да има психолош-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок 
за пријављивање је 8 дана, пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; 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; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат 
треба да достави следећа документа (не старија од 6 месе-
ци): краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству. Копије морају бити оверене. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се 
пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиден-
ције школа ће прибавити по службеној дужности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

тел. 035/8470-622

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане у члану 8 ст. 2 члану 59 ст. 5 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење 68/15 и 62/16 одлука УС) и Правилнику о ближим 
условима за избор директора установа образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС“, број 108/15), и то: да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису за који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
гимназије, за педагога или психолога; да има дозволу за рад, 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога; да поседује обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано првноснажном 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. Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања, прописано је да предност 
за избор директора установе образовање и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања; да кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да буде лице за које је у поступ-
ку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно 
понашање, које је правоснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, које је осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да кан-
дидат за директора установе не може да оствари предност 
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношења наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: рад-
ну биографију са предлогом програма рада директора, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, доказ о стеченом звању уколико га је кандидат 
стекао (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном 

испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога 
или психолога, потврду да има најмање 5 година радног ста-
жа у области образовања, уверење о држављанству - ориги-
нал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, односно венчаних за жене, на новом 
трајном обрасцу (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење основног суда да против кандидата није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница за кривична 
дела из надлежности основних судова (оригинал или овере-
на фотокопија). Доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминторног понашања - при-
бавља школа по служеној дужности пре доношења одуке о 
избору. Како би школа могла да прибави доказ о неосуђива-
ности кандидата, кандидат мора да достави следеће податке: 
име и презиме, име оца, име и девојачко презиме мајке, адре-
су становања, место и општину рођења и јединствени матич-
ни број грађана - подаци се достављају лично или поштом у 
посебној коверти, са назнаком: „Подаци за неосуђиваност“. 
Лекарско уверење (не старије од 6 месеци), да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима - доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о познавању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Напомена: Како подзаконски акт о испиту за директора уса-
нове из члана 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, бр, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење, 68/15, и 62/16 олдука УС) није донет, 
документација кандидата без положеног испита за директо-
ра школе сматра се комплетном уколико су остала документа 
уредно достављена, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да положи испит за директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, односно од дана доношења подзаконског 
акта. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком 
„Конкурс за директора школе“ или доставити лично, радним 
данима од 8 до 14 часова, у предвиђеном року. 

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 
8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15); VII/1 степен стру-
чне спреме прописан Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе којом доказују да 
поседују одговарајућу школску спрему, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
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У поступку одлучивања о избору наставника врши се претход-
на провера психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора о раду 
школи достави лекарско уверење. Фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у 
обзир, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДУГА”

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за васпитача или 
стручног сарадника, односно: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за вас-
питача или стручног сарадника; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање пет година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања; образо-
вање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно високо образовање на студијама првог 
степена за васпитача (основне академске, односне струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образо-
вање за васпитача; дозвола за рад; обука и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених усло-
ва у погледу образовања, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове (члан 120 ЗОСОВ тач. 2, 3, 4, 5): 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 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад - срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: кратке биографске податке, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, доказ о радном стажу у области васпи-
тања и образовања, оригинал уверења да није под истрагом 
(не старије од 6 месеци), оригинал ли оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), доказ да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад - српски језик, осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже или 
је изабрани кандидат дужан да савлада обуку и положен испит 
за директора ради стицања лиценце за директора, на начин и 
у роковома прописаним Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, односно ступања на дужност. 
Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља установа по службеној 
дужности, пре доношења одлуке о избору. Пријава (са дока-
зима о испуњености услова) се подноси у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“, поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора“ или лично у управи ПУ, сваког радног дана од 7 до 14 
часова. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације се могу добити на број 
телефона: 034/701-870.
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Производно 

машинство
на неодређено време или одређено време од 5 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 62 ставом 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилни-
ка о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: дипло-
му или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне 
области и диплому или уверење о претходно завршеним ниво-
има студија; оверену очитану личну карту или оверену фото-
копију личне карте; биографију, доказ о педагошком искуству 
са навођењем послова које је кандидат обављао, оцену педа-
гошког рада, списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривична дела и друге доказе којима се доказује испуње-
ност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за 
избор наставника.Све доказе је потребно доставити у ориги-
налу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доста-
ве и у електронској форми, на компакт диску - CD-у, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у 
Крагујевцу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕТА НИКОЛИЋ“

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128

Наставник електротехничке групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама, односно да има VII 
степен стручне спреме - дипломирани инжењер електротех-
нике (сви смерови осим енергетског); дипломирани електро-
технички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства, смер електроника и телеко-

муникације; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским програ-
мима осим из области енергетике; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, студијски програм рачунарске кому-
никације и претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, на студијском програ-
му рачунарске мреже и комуникације; дипломирани инжењер 
мехатронике - мастер; дипломирани инжењер електротехнике 
и рачунарства; да има образовање из психолошких, педагош-
ких 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 Европским 
системом преноса бодова или положен испит у току студија 
из педагогије и психологије или положен испит за лиценцу; 
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 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења којим доказују да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (кандидат који је у току студија имао положен испит из 
педагогије или има положен стручни испит за лиценцу, сма-
тра се да има ово образовање), оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду, проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

КРАЉЕВО
ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 став 
2, члана 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2015. године; да испуњавају услове за наставника 
основне школе, за педагога или психолога школе; да имају 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе; 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (потврду при-
бавља школа пре доношење одлуке о о избору); држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци), оверен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверен препис (фотокопију) лиценце за 
наставника, педагога или психолога, односно уверење о поло-

 Наука и образовање



   |  Број 720 | 05.04.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

 Наука и образовање

женом стручном испиту, потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план 
рада за време мандата. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење о положеном испиту за директора школе се не прила-
же, али је кандидат који буде изабран за директора дужан да 
наведени испит положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност, у складу са одредбама Закона о основама 
образовања и васпитања. Конкурс је отворен 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ ”МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац
тел. 036/871-399

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и образовање пропи-
сано чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи(„Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 
и 11/16): образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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; да кандидат има психичку и физичку 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију документа који издаје високошколска уста-
нова, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогоје и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа); здравствено уверење (подноси 
се пре закључења уговора о раду); кратку биографију; уко-
лико кандидат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
036/5871-587.

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запосле 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 120 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 
68/2015) и да има одговарајући степен и врсту образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из 
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 или доказ о положеним 
испитима из психологије и педагогије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити одговарајућу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених зако-
ном, Правилником и овим огласом: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, потврду или уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (односно потврду о положеним испитима из психологије 
и педагогије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (у обавези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом са 
назнаком „За конкурс”, слати на адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 9 до 12 часова. Одлуку о 
избору наставника директор школе ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на телефон: 036/379-400.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

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

дисциплине у спорту и физичком 
васпитању, предмети Катедре за примењену 

кинезиологију
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника прописани су чл. 65 Закона о високом образо-
вању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 96 и 
99 Статута Факултета спорта и физичког васпитања 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, научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима са рецен-
зијама и способност за наставни рад; у звање ванредног про-
фесора може бити изабрано лице које поред услова за звање 
доцента има и више радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области за коју се бира, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинал-
но стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практи-
кум или збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис 
дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак 
радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок 
за пријаву је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

Наставник математике
са 55% радног времена, на одређено време до 
истека мандата запосленог на месту помоћног 

директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове по основу члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да 
поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здраствену 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 образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитини рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стечној стручној спреми, 
потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систем 
преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о несуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система обраовања и васпитања, при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
горенаведеној адреси. Пријаве на конкурс се могу слати у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (Онкологија)
радно време краће од пуног (15 сати на 

факултету)

2) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Инфективне 

болести
радно време краће од пуног (15 сати на 

факултету)
2 извршиоца

3) Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Стоматологија (Ортопедија вилица)
радно време краће од пуног (39 сати на 

факултету)

4) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (Нефрологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

5) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Инфективне 

болести
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

6) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Дечија хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

7) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Онколошка хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

8) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Урологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

9) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Патолошка 

физиологија
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

10) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хигијена

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)
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11) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

12) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Педијатрија
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)
3 извршиоца

13) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Стоматологија (Орална хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (39 сати на факултету)

14) Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Токсиколошка хемија
на одређено време 5 година, пуно радно време 

(40 сати на факултету)

15) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Ортопедија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

16) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Педијатрија

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

3 извршиоца

17) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

18) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Ендокринологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

19) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Психијатрија са 

медицинском психологијом
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

20) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Геријатрија

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

21) Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Ургентна медицина

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

2 извршиоца

22) Сарадник за избор у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област Геријатрија
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

23) Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

24) Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Епидемиологија
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

25) Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

26) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Абдоминална хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

27) Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Физиологија

на одређено време 3 године, пуно радно време 
(40 сати на факултету)

28) Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Онкологија

на одређено време 3 године, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

29) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицинска 

рехабилитација
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

30) Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Инфективне болести

на одређено време 3 године, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

31) Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Урологија)
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

32) Сарадник за избор у звање асистента 
приправника за ужу научну област Интерна 

медицина (Ендокринологија)
на одређено време 1 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)
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33) Сарадник за избор у звање асистента 
приправника за ужу научну област 

Психијатрија са медицинском психологијом
на одређено време 1 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

34) Сарадник за избор у звање асистента 
приправника за ужу научну област 

Гинекологија и опстетриција
на одређено време 1 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

35) Сарадник за избор у звање асистента 
приправника за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Урологија)
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на факултету)

36) Сарадник у настави за ужу научну област 
Специјална едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на факултету)

2 извршиоца

УСЛОВИ 1-3: VIII степен стручне спреме, научни назив докто-
ра наука из области за коју се бира и остали услови за редо-
вног професора утврђени чланом 64 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 4-14: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из области за коју се бира и остали услови за ван-
редног професора утврђени чланом 64 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 15-21: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за 
доцента утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Пра-
вилником о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 22-24: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из уже научне области из које се бира, а који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8. Остали услови утврђени Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 25: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из уже научне области из које се бира, а који је прет-
ходне нивое студија (основне академске и академске мастер 
студије здравствене неге) завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8. Остали услови утврђени Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 26-31: студент докторских студија које је претходне 
нивое студија завршио просечном оценом најмање 8. Остали 
услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ 32-35: кандидат са завршеним интегрисаним академ-
ским студијама, који је интегрисане академске студије завр-
шио са просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени 
су Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правил-
ником о изборима у звања наставника, сарадника и истражи-
вача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 36: студент мастер академских или специјалистичких 
академских студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђе-
ни су чланом 71 Закона о високом образовању, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која 
је наставна база Факултета.

За кандидате који се први пут бирају у звање доцента спо-
собност за наставни рад оцениће се на основу приступног 
предавања из области за коју се бира (сходно члану 20 и 
22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача). Приступно предавање ће се организовати 
у складу са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуње-
ности услова из конкурса - оверене копије диплома, за кли-
ничке предмете односно за радна места означена у посебним 
условима овог конкурса, доказ о радном односу у здравственој 
установи која је наставна база Медицинског факултета, списак 
радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотоко-
пије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, 
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагош-
кој активности. Кандидати који су конкурисали на радно место 
и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће 
накнадно обавештени о теми, датуму, врмену и месту одр-
жавања приступног предавања,  а у складу са Правилником 
Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији 
приступног предавања (објављен на сајту Медицинског факул-
тета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факул-
тет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се 
писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 
Хајдук Вељкова 3, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ
11450 Сопот, Мирослава Влајића 183/Д

тел. 065/2603-300
e-mail: malacgenijalac@gmail.com

Наставник менталне аритметике
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дефектолог/мастер 
дефектолог или психолог/мастер психолог или дипломирани 
психолог или педагог/мастер педагог или дипломирани педа-
гог или VI/1 васпитач предшколске деце или наставник раз-
редне наставе. Рад у сменама. Јављање кандидата на e-mail: 
malacgenijalac@gmail.com. Рок за пријаву до 02.05.2017.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

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

Наставник за ужу научну област 
Приватноправне науке

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

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи, оригинал 
или оверена копија (први степен стручне спреме); држављан-
ство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
уверења); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа. С обзиром да школа прибавља доказ 
о неосуђиваности кандидата, а за шта су потребни одређени 
лични подаци, треба доставити и фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”.

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

Васпитач
на одређено време до краја школске године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), на којима је кандидат оспособљен за рад 
са децом јасленог узраста - васпитач или одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године 
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) - васпитач.

Возач
на одређено време најдуже до две године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било које врсте занимања. 
Од посебних знања и способности потребна је Б категорија за 
управљање моторним возилом. 

Сервирка - спремачица
на одређено време, најдуже до две године

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће опште 
услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс, 
која треба да садржи краћу биографију са битним подацима 
о кандидату, кандидати треба да приложе: доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Кандидат на радном месту возача треба да приложи и 
фотокопију дозволе за управљање моторним возилом Б кате-
горије. У поступку одлучивања о избору кандидата на радном 
месту васпитача, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Психолошку процену врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Директор доноси одлуку о избору у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Одлуку о избору 
кандидата на радним местима возач и сервирка - спремачица, 
директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Неће бити узете у разматрање пријаве 
пристигле електронском поштом. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“, за свако радно место 
посебно.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи Национална служба 

за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21420 Бач, Школска 1

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

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Одговарајућим образовањем сматра се образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из претходног става ове тачке. Канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), чланом 3 став 1 
тачка 1 а) Правилника прописано је: члан 3 наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може 
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: а) срп-
ски језик: 1) професор српског језика и књижевности, 2) про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 
3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословен-
ским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрват-
ски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, 
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, 14) професор југословенске 
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, 18) про-
фесор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 
21) мастер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и 

лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност), (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из области фило-
лошких наука; (24) професор југословенске књижевности и 
српског језика. 

Библиотекар
са 11,11% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Одговарајућим образовањем сматра се образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из претходног става ове тачке. 
Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу 
степена и врсте образовања прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), 
чланом 6 став 1 тачка 8 Правилника прописано је: члан 6 
послове стручног сарадника могу да обављају: библиотекар: 
дипломирани библиотекар - информатичар, професор, однос-
но дипломирани филолог језика и књижевности, професор, 
односно дипломирани филолог за општу књижевност са тео-
ријом књижевности, професор разредне наставе, професор 
језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер 
за библиотекарство, професор, односно дипломирани фило-
лог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, 
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 (глав-
ни предмет/профил библиотекарство и информатика), профе-
сор југословенских књижевности, дипломирани компаративис-
та и библиотекар.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом под-
нети оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (које није старије од 6 месе-
ци), уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, односно уве-
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рење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, док извод из казнене евиден-
ције прибавља школа по службеној дужности. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као 
ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Приложена документа се не враћају. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”. 

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОВАН БАНДУР”

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

e-mail: jbandur@paner.co

Наставник тамбуре
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13 68/15); 
да има држављанство Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 2 алинеје 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из алинеје 3 и 4 прибавља установа. Уз приложену пријаву са 
биографијом доставити и копију личне карте. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Наблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс слати на горе-
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
на одређено време, замена одсутног радника

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа 
(психичка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад), кандидати морају да испуњавају и посебан 
услов у смислу одговарајућег образовања, и то: специјалиста 
струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сес-
тра, виша медицинска сестра - техничар, струковна медицин-
ска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сес-
тра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког 
смера, виша медицинска сестра хируршког смера, виши меди-
цински техничар, организатор здравствене неге. Лица из ове 
тачке треба да имају прстходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјалпа заштита. Уз пријаву 
кандидати подносе доказ о одговарајућем образовању и 

држављанству, док се доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља школа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати искуључиво на 
адресу школе.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

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

ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена, другог степена, на студијама у трајању од три године 
или више образовање одговарајуће струке, односно стечен 
VI или VII степен стручне спреме; да кандидат има одгова-
рајуће образовање; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кан-
дидат подноси оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајни), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријаву 
кандидата је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом; професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу.

Наставник физике
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани физичар за примењену физи-
ку, професор физике за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор физике и основа 
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технике за основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и експериментал-
ну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике - информатике, дипломирани физичар - 
медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер про-
фесор физике, мастер професор физике и хемије, мастер про-
фесор физике и информатике, дипломирани физичар - мас-
тер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике – хемије - мас-
тер, дипломирани професор физике - информатике - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломи-
рани физичар-теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - 
мастер, дипломирани физичар - примењена физика и инфор-
матика - мастер, дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мас-
тер, мастер професор математике и физике, мастер професор 
информатике и физике, дипломирани физичар-информати-
чар. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике.

ОСТАЛО: Кандитат мора да испуњава услове из чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања у погледу стру-
чне спреме као и 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси и доказе о испуњености услова из чл. 120 наведеног 
закона, односно доказ да има одговарајуће образовање, да 
има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, не старији од 6 месеци, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да 
лице није осуђивано за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 
1 тач. 3 прибавља установа. Уколико је диплома о стеченом 
образовању издата на српском језику, то је доказ да канди-
дат зна српски језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на тест психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима код надлежне службе за посло-
ве запошљавања. Докази о испуњености услова се подносе 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Професор математике

Професор математике
са 72% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена, мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по 
пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. године, у складу са чланом 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13), одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (оновне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или више образо-
вање. Кандидат који је стекао образовање по прописима 
коју 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, да има 
врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама. Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од њмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ 
о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Уз пријаву 
треба доставити: препис дипломе о стеченом занимању - ове-
рена копија, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење (подноси кандидат који 
буде изабран, а пре закључења уговора о раду). 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 школа по службеној 
дужности. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ” 
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Наставник математике
са 55,56% норме, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови; да кандидат има 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. Стечено 
образовање (доставити доказ): професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар - инфор-
матичар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар 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 информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике - мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - 
професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
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предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, професор матема-
тике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - 
мастер треба да имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике. Остала доку-
ментација: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), доказ о неосуђиваности (прибавља школа). Сла-
ти оверене копије докумената, не старије од 6 месеци. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, рачунајући од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“9. ОКТОБАР”

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради посебне неге детета

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 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 
на конкурс кандидати подносе: уверење о држављанству, доказ 
о одговарајућем образовању у складу са Законом и Правилни-
ком. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ХЕРОЈ СРБА”

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одго-
варајуће образовање и радно искуство у складу са чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за 
наставника основне школе, педагога или психолога, дозволу 
за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора школе, 
најмање пет година рада у школи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, као 
и да испуњавају остале услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије; уверење да имају физичку, 
психичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - не старије од 6 месеци; потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; уверење да нису осуђива-
ни - не старије од 6 месеци; радну биографију; доказ о знању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); оквирни 
план рада за време мандата; доказе о поседовању стручних и 
организационих способности (факултативно). Пријаве на кон-
курс се достављају непосредно или путем поште на горенаве-
дену адресу, у затвореном омоту, са назнаком: “За конкурс”, а 
ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе, непосредно или путем телефона: 026/751-333. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања, а рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“

11431 Колари, Коларчева бб
тел. 026/4711-054

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 59, односно чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и васпи-
тања васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/15), и то: да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, да има дозволу за рад 
(лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и положен 
испит за директора, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да има држављан-
ство Републике Србије, да познаје језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања или за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, да има најмање пет 
година рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о држављанству 
Републике Србије, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик, потврду о радном стажу 
у школи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, преглед кретања у служби 
са биографским подацима - радна биографија, оквирни план 
рада за време мандата, евентуалне прилоге којима доказује 
своје стручне, организационе, педагошке и друге способнос-
тима (необавезно). Уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања или за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, као и да није 
под истрагом - прибавља школа. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како обука 
и полагање испита за директора школе из члана 59 Закона о 
основама система образовања и васпитања нису организова-
ни, документација кандидата сматраће се комплетном уколико 
су сва друга документа уредно достављена, а изабрани канди-
дат биће у обавези да положи испит за директора у законском 
року. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
горенаведену адресу, а ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 026/4711-
054. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб

тел/факс: 025/5746-635

Васпитач
за рад у Лалићу, у двојезичној групи (словачко - 

српски), на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача на студијама другог 
степена, студијама првог степена, студијама у трајању од три 
године или више образовање за васпитача; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља установа); да имају држављан-
ство Републике Србије; да познају словачки језик, односно да 
су стекли одговарајуће образовање на словачком језику или 
имају положен испит из словачког језика са методиком. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Пријаве слати поштом на горенаведе-
ну адресу или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс, 
која садржи и кратку биографију, кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
образовању, доказ о познавању словачког језика, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) - није потребно достављати уколико је у изводу 
из матичне књиге рођених наведено држављанство. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент за ужу научну област Информатика 
са методиком наставе

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стручна спрема: студент докторских студија, сту-
дијски програм доктор рачунарских наука; студент доктор-
ских студија, студијски програм доктор наука електротехнике 
и рачунарства; студент докторских студија, студијски програм 
доктор наука - математичке науке; студент докторских студија, 
студијски програм доктор организационих наука - изборни 
модул информациони системи и менаџмент; студент доктор-
ских студија, студијски програм доктор наука - дизајнер медија 
у образовању; студент докторских студија, студијски програм 
доктор наука информатике у образовању; студент докторских 
студија, студијски програм доктор информатике; студент док-
торских студија, студијски програм доктор наука методике 
наставе информационе технологије или пословне информа-
тике; студент докторских студија, студијски програм доктор 
наука пословне информатике; студент докторских студија, 
студијски програм доктор техничких наука; магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације из уже научне 
области. Кандидати морају претходне нивое студија заврши-
ти 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 Универзи-
тета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког 
факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: уверење 
да је студент одговарајућих докторских студија или потврду да 
је прихваћена тема докторске дисертације, кратку биографију, 
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библиографију објављених радова и саме радове и уверење 
да нису осуђивани. Поступак избора у звање и заснивање рад-
ног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о висо-
ком образовању, одредбама Статута и општих аката Универзи-
тета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Пријаве са документацијом достављају се на адре-
су факултета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Методика 
наставе физичког васпитања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука методике наставе физичког васпитања; научни степен 
доктора наука - физичко васпитање, спорт и кинезитерапија.

Доцент за ужу научну област Лингвистичке 
науке - енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
филолошких наука - енглески језик.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају и остале усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандида-
ти уз пријаву подносе: кратку биографију, библиографију 
објављених радова и саме радове и уверење о некажњавању. 
Поступак избора у звање и заснивање радног односа спрово-
ди се у складу са одредбама Закона о високом образовању, 
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве са документацијом достављају се на адресу факултета. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које 
има: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте и под-
ручја рада, за педагога или психолога; дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе; најмање 5 година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања; да има 
физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
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Републике Србије: да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију лиценце за наставни-
ка или стручног сарадника, не старије од 6 месеци; потврду о 5 
година радног искуства у области образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања (фотокопију радне књижице); уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење 
суда да против њега није покренута истрага нити подигнута 
оптужница за кривична дела из надлежности суда; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директора дужан је 
да исти положи у року од годину дана од ступања на дужност. 
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у условима кон-
курса. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: прописани чланом 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, за педагога или психолога; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оригинал или оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оригинал или 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад - лиценца у образовању), 
оригинал или оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе (пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директора 
школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора школе), доказ о радном стажу (потврду установе да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), уве-

рење о држављанству (оргинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци), доказ о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, уверење о неосуђиваности (прибавља уста-
нова службеним путем), доказ о стеченом стручном и научном 
звању (предност за избор директора установе образовања и 
васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања). Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, на горенаведену адресу или лично у секретаријату 
школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе или 
путем телефона: 022/561-330.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник биологије
за 12 часова у настави биологије и 1 час у 

настави недељно изборног предмета - Чувари 
природе (65% радног времена), на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо 
образовање прописано чл. 120 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 34/2015, 68/2015 и 62/16 - Одлука УС) и да 
имају звање - занимање утврђено Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017.); да имају одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
једно од стечених звања из горенаведеног Правилника за рад 
у основној школи; да имају образовање из психолошких, педа-
гошких 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 поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 8 став 4 Закона, у супротном изабрани кандидат ће 
засновати радни однос у својству приправника у складу са чл. 
123 Закона о основама система образовања и васпитања); да 
имају психичку, физичку и општу здрвствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, фотокопију личне карте/очи-
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тану личну карту, оверену фотокопију додатка дипломе или 
оверену копију индекса или потврду високошколске установе 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима обавиће надлеж-
на служба за послове запошљавања. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22404 Путинци, Лењинова 3

тел/факс: 022/441-540
e-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Наставник биологије
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање: про-
фесор биологије, дипломирани биолог, дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипло-
мирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и 
хемије, професор биологије - географије, професор биологије 
- хемије, професор биологије - физике, професор биологије - 
информатике, професор биологије - математике, дипломирани 
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, 
дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - географије, мастер; дипломирани 
молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије; мастер професор биологије и географије; мастер профе-
сор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије биологије. Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
поседују држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећа документа: пријаву са 
кратком биографијом; доказ о испуњености услова у погле-
ду врсте и степена стручне спреме - доказује се оригиналом, 
односно овереном фотокопијом дипломе о звању и степену 
стручне спреме (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Кандидати ће бити упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности, у складу са законом. Доказ о здравственој 
способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а 
уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/441-
510. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
за наставника биологије“.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел/факс: 022/472-035

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, на одређено време ради замене 
запослене на породиљском одсуству и одсуству 
ради неге детата, за 24 наставна часа недељно 

(60% радног времена)

УСЛОВИ: у складу са законом и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи - одговарајуће образовање; здравствена способ-
ност у складу са законом; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Доставити: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о звању и степену 
стручне спреме (оригинал се подноси пре закључења угово-
ра о раду), као доказ о испуњеност услова у погледу врсте и 
степена стручне спреме; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о здравственој способ-
ности кандидат подноси пре закључивања уговора о раду, а 
уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/472-
035. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
за наставника енглеског језика“.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

неплаћеног одсуства, до 28.06.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и и 75/14), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове, и то: да имају одговарајуће образовање 
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС), стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и члану 2 став 1 Правнилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16) односно, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
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гошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидати тре-
ба да имају и: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да су 
држављани Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија доказа који издаје високошколска уста-
нова, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положе-
ном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 022/561-420. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком “За конкурс“.

СУБОТИЦА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Суботички пут бб

e-mail: sekretarijat@gmail.com.rs
тел. 024/711-234 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава 
услове за наставника средње стручне школе за подручје рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и 
психолога школе; 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 вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију са кратким прегледом рада у служби и пред-
логом програма рада директора школе, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у 
области образовања, уверење о држављанству, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат при 
закључивању уговора о раду), остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља 
уверење о кривичној неосуђиваности за кандидата по службе-
ној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће узимати у обзир за раз-
матрање. За сва питања обратити се секретару школе, Јелена 
Поповић, радним данима, од 8 до 14 часова, путем телефона: 
024/711-234 или на адресу sekretarijat@gmail.com.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И

ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

тел. 024/547-870

Оглас објављен у публикацији “Послови” 01.03.2017. 
године поништава се за радно место: наставник за избор 
у звање професора струковних студија и заснивање рад-
ног односа из области Медицинских наука, ужа област: 
Безбедност хране и предмети Микробиологија хране, 
Сигурност и безбедност хране и Токсикологија. У оста-
лом делу оглас остаје исти.
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

Прави људи на 
правим пословима
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

„9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС ), канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има 
завршену основну школу, I степен стручне спреме. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђива-
ности за наведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање - прибавља школа. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс, са овереним фотокопијама траже-
них докумената, а којима се доказује испуњеност услова, кан-
дидати достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2 

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицин-
ски техничар. Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. 
Кандидат 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) Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, број 21/15 и 11/16), као и посебне услове из 
Правилника о организацији и систематизацији послова Меди-
цинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 годи-
на живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; 

да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образо-
вању у подручју рада Здравство и социјална заштита, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да су стекли средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или су положили 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 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 преноса бодова 
(уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту 
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси 
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Напомена: 
с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања, 
потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: 
ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве се предају лично или шаљу 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном, на број 023/533-270. 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник музичке уметности
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 15% радног 

времена

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва 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 
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је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који 
су прописани чланом 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/15 и 11/16, 13/16 и 2/17), односно да 
је: 1. академски музичар, 2. дипломирани музичар (сви смеро-
ви), 3. дипломирани музиколог, 4. дипломирани музички педа-
гог, 5. дипломирани музичар за медијску област, 6. професор 
солфеђа и музичке културе, 7. професор музичке културе, 8. 
професор музичког васпитања, 9. дипломирани етномузико-
лог, 10. академски музичар - композитор, 11. дипломирани 
композитор, 12. дипломирани музичар - педагог, 13. мастер 
теоретичар уметности (професионални статуси: музички педа-
гог, етно музиколог, музиколог, музички теоретичар), 14. мас-
тер музички уметник (сви професионални статуси), 15. мастер 
композитор, 16. дипломирани трубач.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
потврде, односно уверења високошколске установе којим 
доказује да има образовање из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, уколико је кандидат у току студија 
положио испите из педагогије и психологије - доставља ове-
рену фотокопију индекса или оверену фотокопију уверења 
високошколске установе о положеним испитима из наведених 
предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или 
испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно доказа о положеном 
испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, прибавља школа. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати достављају на горенаве-
дену адресу, путем поште или лично, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Сајам запошљавања који је орга-
низовала бeоградска филијала 
НСЗ - Oдсек Чукарица, у суботу 
25. марта, у сарадњи са Градском 

општином Чукарица, био је још једна у 
низу прилика за незапослене да се у 
директном контакту са послодавцима 
представе и пронађу одговарајући по-
сао. Сајам је посетило више од хиљаду 
незапослених у потрази за запослењем 
или променом посла. 

Понуду од око 710 слободних радних 
места представило је 35 послодаваца, 
међу којима су били: „Златиборац“, „Ме-
тро“, „Златибор градња“, „Меркатор“, „Де-
лез“, „Аман“, Хотел „Шумадија“ и многи 
други.  Тражени су радници различитих 
профила и степена квалификација, од ин-
жењера заштите на раду, грађевинских 
инжењера, дипломираних економиста, 
до инструктора у ауто-школи, медицин-
ских сестара и неговатеља, менаџера, 
продаваца, грађевинских радника, ау-
то-механичара, возача, радника обез-
беђења, књиговођа, конобара, графичких 
радника, физичких радника, комерција-
листа, кувара, ауто-фарбара, електрича-
ра, машинбравара, касира, месара, мага-
ционера, филолога, васпитача и других.

Чукарички сајам су отворили заме-
ник директора Филијале за град Београд 
НСЗ Синиша Кнежевић, председник 

општине Чукарица Срђан Коларић и 
члан Градског већа Драгомир Петро-
нијевић. 

„Када су у питању сајмови запо-
шљавања, Национална служба их спро-
води у континуитету већ 10 година. Пре 
годину дана на овом истом месту одр-
жан је сајам чији ефекат је достигао 30 

одсто, што је добар резултат. У протеклој 
години са евиденције Службе Чукарица 
запослила су се 5.122 лица, а за прва два 
месеца ове године 734 лица. Услуге Клу-
ба за тражење посла на Чукарици од ав-
густа месеца прошле године до данас ко-
ристило је више од 80 лица. Желим вам 
пуно успеха у проналажењу посла, од-
носно одговарајућих кандидата за радно 
место“, истакао је Синиша Кнежевић на 
отварању сајма. Он је подсетио да су у 
току јавни позиви Националне службе 
за запошљавање и позвао незапослена 
лица и послодавце да се укључе у мере и 
искористе услуге које Национална служ-
ба може да им понуди. Такође, истакнута 
је добра сарадња са Градском управом 
и локалним самоуправама, које су неза-
обилазни партнери у спровођењу мера 
активне политике запошљавања.   

Председник општине Чукарица 
Срђан Коларић је тим поводом рекао да 
ова општина улаже велике напоре да 
смањи незапосленост и да је овај сајам 
још једна у низу мера да се помогне 

грађанима Чукарице да што брже дођу 
до радног места.

„Наш је задатак да омогућимо ин-
веститорима да дођу овде и отворе нова 
радна места. Радимо на отварању нове 
пословно-комерцијалне зоне која ће кре-
нути од следеће године. Од Националне 
службе очекујемо стручну помоћ у све-
му томе“, додао је Коларић. 

Драгомир Петронијевић је истакао 
да и Град Београд, кроз Савет за запо-
шљавање, има активну улогу у смањењу 
незапослености у граду.

„Спроводи се низ обука и других 
мера за незапослене, само у овој годи-
ни нуде се 33 програма који помажу у 
развоју предузетништва, додељују се и 
бесповратна средства и повољни креди-
ти, па се се надамо да ће резултати бити 
још бољи него у протеклој години“, иста-
као је Петронијевић.

На штанду НСЗ незапослена лица 
су могла да добију помоћ у писању CV-а, 
али и многе друге информације и услуге. 
Такође, презентована je актуелна понуда 
слободних послова.    Ђурђица Сучевић

ТРЕЋИНА СЕ ЗАПОСЛИ ПОСЛЕ САЈМОВА
Разноврсна потражња на Сајму запошљавања на Чукарици - од уредника новина

и инжењера до физичких радника

Понуду од око 710 слободних радних места представило је 35 послодаваца

     НСЗ добар партнер послодавцима
   „Презадовољни смо сарадњом са Националном службом за запошљавање“, 
рекао нам је Синиша Шпановић, директор фирме „Astra Security“. „Висок про-
фесионални ниво, одлична селекција кадрова је оно на чему смо вам посебно 
захвални. Наш менаџмент се темељи на људима које смо запослили уз помоћ 
Националне службе. Ту у првом реду желим да похвалим ваш одсек на Чукарици, 
а све похвале и за филијале Панчево, Кикинда, Нови Сад, Суботица. До сада смо 
користили услуге селекције кадрова, још нисмо користили програме субвенција 
које нудите. Размишљамо о конкурисању за програм стручне праксе, видећемо 
колико ће нам бити потребно нових људи. На сајму тренутно тражимо још два-
десетак радника“. 

     Тражен и уредник часописа 
   „Ми већ неко време тражимо уред-
ника часописа Савремена пракса 
школа. Потребан нам је дипломирани 
правник са знањем рада на рачуна-
ру, пет година радног искуства, који 
познаје и прати прописе из области 
образовања и има искуства у идејном 
осмишљавању часописа. Ово радно 
место захтева праћење актуелности 
из ове области и њихово објављи-
вање у овом стручном часопису“, 
рекла нам је Косана Максимовић, 
руководилац комерцијалне службе 
у „Нашој кући“. Сајам запошљавања 
је и за њих био прилика да прикупе 
пријаве већег броја кандидата и на-
праве прави избор. 
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Организован Пети регионални сајам образовања и Сајам запошљавања у Ћуприји

Своје програме представиле су све средње школе Поморавског округа и 26 факултета. 
Послодавци су понудили највише радних места у области текстилне, електро и 

машинске, прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угоститељске и саобраћајне делатности

ОДЛИЧАН ПЕТ

Под слоганом „Одличан пет“, у Високој медицинској школи струковних сту-
дија у Ћуприји 16. и 17. марта одржан је Регионални сајам образовања „НОУ 
ФЕСТ“. Покровитељ манифестације била је општина Ћуприја, а организатор 
Регионални тим подршке за науку, образовање и уметност. У оквиру овог 

сајма Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина организовала је 
и Сајам запошљавања, на којем су 24 послодавца понудила посао за 130 радника.

На Сајму образовања представиле су се научне и образовне институције, а уче-
ници завршних разреда основних и средњих школа могли су да добију детаљне 
информације о могућностима уписа у средње школе и на факултете у земљи. Своје 
програме представиле су све средње школе Поморавског округа и 26 факултета, а 
саветница министра просвете Габријела Грујић одржала је предавање о новом 
моделу дуалног и предузетничког образовања.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић истакао је значај оваквих манифестација, 
које дају одличне резултате у решавању проблема незапослености и посебно нагла-
сио колико је важна сарадња са свим социјалним партнерима на сајмовима запо-
шљавања. 

Послодавци су понудили највише радних места у области текстилне, електро 
и машинске, прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угоститељске и саобраћајне делатности.  Било је понуда за столаре, шиваче, 
машинске и електротехничаре, менаџере, комерцијалисте, продавце, возаче и заступнике у осигурању. Такође, турска фабри-
ка „Тибет мода“ у Ћуприји, која је прошле године почела да ради са сто радника, тражила је нових педесет шивача конфекције. 

Отварању сајмова образовања и запошљавања, поред бројних гостију и учесника, присуствовали су и министар просве-
те, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, председник општине Ћуприја Нинослав Ерић и организатор сајма 
Дарко Миљанић.

У Филијали Панчево НСЗ додеље-
ни су сертификати полазници-
ма који су завршили обуке за 
тржиште рада по ЕУ - ИПА 2012 

пројекту. Тридесет незапослених са еви-
денције успешно је завршило две обуке 
- за геронтодомаћице и основну инфор-
матичку обуку по ECDL стандарду.

Обуку за геронтодомаћице, која је 
организована у сарадњи са удружењем 
„Panacea solution“ из Београда, а уз по-
моћ Геронтолошког центра из Панчева, 
завршило једанаест полазница. Оне 
су стекле одређена знања и вештине у 
комуникацији са старим лицима, пру-
жању помоћи при распоређивању и 
примени лекова, као и у помоћи у одр-
жавању доброг стања особе о којој се 
брину.

Драгана Денчић, једна од полаз-
ница, каже да је ова обука одлична и 
да им је предавач пренео значајно ис-
куство и знање, па се, како каже, нада 
да ће пронаћи посао код нас или у 
иностранству.

Информатичка обука организова-
на је у сарадњи са „British Council“-ом, 
а преко ЈИСА - Јединственог информа-
тичког савеза из Београда. Двадесет 

полазника успешно је положило за-
вршни испит и они су оспособљени за 
коришћење готово свих програма из 
пакета Microsoft Office. Стекли су знања 
писања и обраде текста, прављења пре-
зентација, израде докумената, калку-
лације у табелама, научили да користе 
интернет и електронску пошту, што ће 
им свакако повећати конкурентност на 
тржишту рада.

Весна Влаховић, која је заврши-
ла обуку, каже да раније није имала 
никаквог искуства у раду на рачуна-

ру и да нема ни дана радног стажа. „У 
време када сам ја завршавала средњу 
школу то није било толико актуелно. У 
међувремену сам се бавила децом, по-
родицом, завршила сам пољопривред-
ни факултет и по струци сам инжењер 
прехрамбене технологије биљних про-
извода. Дуго сам без посла и надам се 
да ћу га сада лакше наћи“, каже Весна.

Обуке су финансиране из ИПА 
2012 пројекта под називом „ЕУ помоћ 
теже запошљивим групама“, по којем 
је НСЗ добила гарант од 6,5 милиона 
евра, а у циљу снажније делотворности 
политике запошљавања према угроже-
ним групама. Предност за укључивање 
у обуке имали су незапослени без или 
са ниским квалификацијама, млади 
без или са ниским квалификацијама, 
дугорочно незапослени и Роми.

Ово је тек први циклус и до краја 
године се очекује организација обука 
за помоћне куваре, пекаре, посластича-
ре, конфекционаре, у које ће бити укљу-
чено 116 незапослених са евиденције.

Сертификате је полазницима који 
су успешно завршили обуке доделио 
директор Филијале Панчево Ђорђе 
Лукач.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА
Додела сертификата за полазнике обука

До краја године се очекује организација обука за помоћне куваре, пекаре, 
посластичаре, конфекционаре, у које ће бити укључено 116 незапослених са евиденције

Смиљана Крстић

Ивана Мучибабић
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ЕУ помоћ теже запошљивим групама

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

У просторијама Центра за социјални рад града Новог Сада одр-
жана је конференција „Економско оснаживање жртава насиља 
у породици“, на којој су представници Центра за социјални рад, 
Националне службе за запошљавање, Градског већа и Едукати-

вног центра Војводине представили програме и мере запошљавања, 
при томе посебно истакавши подршку која се пружа жртвама поро-
дичног насиља.

Представљајући Акциони план запошљавања Новог Сада за 2017. 
годину, члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић нагла-
сио је да жене жртве породичног насиља имају приоритет при запо-
шљавању у односу на друге категорије.

„До сада смо већ неколико пута одржали презентације намење-
не послодавцима, а данашња је усмерена на раднике Центра за со-
цијални рад, који су у дневној комуникацији са жртвама породичног 
насиља. Желимо да вам приближимо мере Града, представимо сваки 
програм посебно и укажемо на које све начине можемо да утичемо на 
економско оснаживање жена које су биле жртве породичног насиља, 
како бисмо их вратили неком нормалном животу. Координација из-
међу свих актера је добра, а ту мислим на Националану службу, Цен-
тар за социјали рад, Сигурну женску кућу, Едукативни центар и Град 
нови Сад - и већ се виде конкретни резултати“, закључио је Радојевић.

В.д. директора Центра за социјални рад Добрила Чачија истакла 
је да економско оснаживање жена, поред превенције, пружа могућ-
ност да жене и жртве насиља нађу решење за проблеме у којима се 
налазе и превазиђу моменат економске угрожености.

Да је економско оснаживање жена једно од решења за превазила-
жење овог проблема, показује десетогодишње искуство Сигурне жен-
ске куће и чињеница да је чак 75% жена које у тој институцији налазе 
уточиште незапослено, те да је један од разлога зашто жене трпе на-
сиље њихова економска зависност. 

„Ако Центар за социјални рад констатује да је особа жртва по-
родичног насиља, а при томе способна за рад, обавестиће о томе На-
ционалну службу, а ми ћемо затим предузети мере које ће допринети 
њеном бржем запошљавању“, рекла је в.д. директорка новосадске фи-
лијале НСЗ Невена Живковић Штековић.

Филијала Пожаревац НСЗ је у сарадњи са Црвеним крстом из овог града организовала свечано уручење сертификата за 
10 полазница које су успешно завршиле обуку за геронтодомаћице. Сертификате су уручили директорка Филијале Пожаре-
вац Соња Мирић и секретар Црвеног крста Саша Обрадовић. 

Све полазнице су особе са евиденције Националне службе за запошљавање - одсека у Пожаревцу, које су на евиденцији не-
запослених дуже од дванаест месеци, лица ромске националности, неквалификоване или особе са ниским квалификацијама. 

„Идеја услуге Помоћ у кући се састоји у томе да наши суграђани који су у трећој животној доби остану што дуже у свом 
природном окружењу, да им се помогне у свакодневном функционисању, пружи помоћ у одржавању личне хигијене, хигијене 
простора, припреми лаких оброка, при плаћању рачуна. Позив геронтодомаћице се не односи на одржавање хигијене неког 
домаћинства, то је позив који у себи носи пуно достојанства и суштина је да се старој особи помогне да што дуже остане функ-
ционална“, истакао је Новица Ђорђевић, наставник теоријске наставе у Црвеном крсту.

Како је најављено, у току прве половине ове године још 10 полазница имаће прилику да прође кроз нови циклус обуке, 
која се финансира средствима Европске уније, у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“.
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Економско оснаживање жена жртава насиља у породици

Чак 75% жена које у сигурним женским кућама налазе 
своје уточиште је незапослено, а управо та чињеница је 

један од главних разлога зашто жене трпе насиље

Соња Мирић

Јелена Шћекић

     Деценија успешног рада
   Новосађани могу да буду поносни на чињеницу 
да Сигурна женска кућа и читава мрежа социјал-
не заштите у граду ради квалитетно већ пуну де-
ценију. Нажалост, наше друштво има потребу за 
постојањем оваквог облика социјалне заштите, 
а уз подршку Центра за социјални рад и Градске 
управе, Сигурна кућа је увек отворена за оне који-
ма је та помоћ потребна. Оно што охрабрује, јесте 
све отвореније и конкретније ангажовање цело-
купне јавности у борби против насиља. Град Нови 
Сад не само што подржава рад Сигурне женске 
куће кроз Центар за социјални рад, већ спроводи 
и друге видове помоћи, као што је Програм род-
ног буџетирања и подршке женама у економском 
осамостаљивању. Услуга прихватилишта се пру-
жа жртвама психолошког, физичког, сексуалног, 
економског насиља или насиља прогањањем од 
стране члана/ова породице, а капацитет обухвата 
20 смештајних места за жене и децу. Корисници 
у Сигурној женској кући могу боравити најдуже 
шест месеци, а њен рад је у потпуности финанси-
ран средствима Града Новог Сада.
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Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011
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Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900
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Железничка 22 
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Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011
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Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700
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ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
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