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ТЕМА БРОЈА - Порука грађанима је да верују у институције Србије. 
Држава ради на очувању стабилности земље, што је основни предуслов 

да ствари иду набоље. Иако нас чека још много обавеза и искушења, 
процес интеграције Србије у ЕУ иде својим током
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УВОДНИК
Обуке, волонтирање,

посао - више шанси за младе

„Design your job II“ је пројекат суфинансиран од стране ЕУ 
кроз програм ЕРАСМУС+. Циљ пројекта је развој и тестирање 
специфичних ИТ програма (развој веб-странице/ дизајн и гра-
фички дизајн) тражених на тржишту рада, који такође могу бити 
коришћени за системску преквалификацију/ доквалификацију 
незапослених особа. Пројекат реализује Центар за омладински и 
друштвени развој „Рес полис“ из Новог Сада, заједно са партнери-
ма: Националном службом за запошљавање, Хрватским заводом 
за запошљавање, Координацијом удруга младих Сиска и Центром 
за неформално и целоживотно учење из Албаније. Програм ће се 
реализовати кроз 12 радионица у максималном трајању од 12 
недеља, односно 3 месеца (најкасније до краја 2017), и то у две 
различите теме: развој веб-странице /дизајн и графички дизајн. 
Као део процеса учења и доприноса учењу, учесници ће од пре-
давача добијати задатке које ће извршити у задатом периоду (нај-
чешће између две радионице). Позив је отворен за све, без обзира 
на школску спрему, знање или искуство у области ИТ-а, а како да 
се укључите наћи ћете у тексту DESIGN YOUR JOB II.

Самостална народна посланица Народне скупштине Репу-
блике Србије Дубравка Филиповски, жена која је годинама актив-
на у политичком животу Србије, политичарка, а педагог, ведра, 
а одлучна, борац против свих видова дискриминације, користи 
своје место у парламенту да би закони који се доносе били на до-
бробит свих грађана Србије. У интервјуу који је дала за „Послове“ 
Дубравка Филиповски објашњава зашто је неке законе потребно 
што пре донети и како ће конкретно нова законска решења по-
моћи побољшању свакодневног живота најугроженијих катего-
рија наших суграђана - у тексту ИДУ БОЉА ВРЕМЕНА. 

Студенти Правног и Факултета политичких наука, њих 200, 
имаће прилику да волонтирају у Министарству за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања. Како је потписујући Протокол 
о сарадњи са деканима ова два факултета рекао министар Зоран 
Ђорђевић, корист од волонтерског рада имаће сви. Ипак, можда 
је од свега најважнија порука која се на овај начин шаље младим 
људима: Останите у Србији, јер вас овде чека посао.

Немачки послодавци, преко пројекта „Triple Win“, поново по-
зивају заинтересоване медицинске сестре општег и педијатријс-
ког смера да се пријаве за посао у њиховим болницама и домови-
ма за старе. Све о условима конкурса можете прочитати у овом 
броју „Послова“.

Редакција
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DESIGN YOUR JOB II
Бесплатна обука за веб и графички дизајн

Обуке се одржавају у Бечеју, Новом Саду, Темерину и Панчеву, с тим што ће у прва два града бити 
организоване обе, у Темерину само обука за графички дизајн, а у Панчеву само за веб-дизајн
„Design your job II“ је пројекат суфинансиран од стране ЕУ кроз 

програм ЕРАСМУС+. Циљ пројекта је развој и тестирање специфич-
них ИТ програма (развој веб-странице/ дизајн и графички дизајн) 
тражених на тржишту рада, који такође могу бити коришћени за 
системску преквалификацију/ доквалификацију незапослених осо-
ба. Пројекат реализује Центар за омладински и друштвени развој 
„Рес полис“ из Новог Сада, заједно са партнерима: Националном 
службом за запошљавање, Хрватским заводом за запошљавање, Ко-
ординацијом удруга младих Сиска и Центром за неформално и цело-
животно учење из Албаније.

Програм ће се реализовати кроз 12 радионица у максималном 
трајању од 12 недеља, односно 3 месеца (најкасније до краја 2017), и то 
у две различите теме: развој веб-странице/ дизајн и графички дизајн.

Програм за графички дизајн обухвата: Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, основе веб и графичког дизајна и припре-
ме за штампу, док ће се на радионицама за веб-дизајн учити увод у 
HTML и CSS, основе UI/UX-a, као и увод и праксу за рад у Wordpress-у.

Као део процеса учења и доприноса учењу, учесници ће од 
предавача добијати задатке које ће извршити у задатом периоду, 
најчешће између две радионице.

Позив је отворен за све, без обзира на школску спрему, знање или 
искуство у области ИТ-а. 

Учесници се могу пријавити за један или оба курса, а да би по-
лазник добио уверење едукативног програма мора присуствовати 
на 90% радионица и извршити 90% добијених задатака. Сви корис-
ници/ учесници пре почетка обуке потписују изјаву о прихватању 
одговорности у вези са прописаним обавезама. 

Обуке се одржавају у Бечеју, Новом Саду, Темерину и Панчеву, с 
тим што ће у прва два града бити организоване обе, у Темерину само 
обука за графички дизајн, а у Панчеву само за веб-дизајн.

Почетак курса је планиран за крај септембра, а трајаће до краја 
децембра 2017. године.

Циљне групе
Пројекат жели да пружи већу подршку особама које се суочавају 

са различитим препрекама, међутим то не умањује могућност прија-
ве и других младих људи. Предност ће имати млади између 15 и 30 
година, млади који нити раде нити су у систему образовања, млади са 
инвалидитетом, млади са смањеним могућностима, млади без роди-
тељског старања или који зависе од система социјалне заштите, као и 
млади из циљаних општина. 

Остали критеријуми су: поседовање основних знања и вештина 
за рад на рачунару, мотивисаност и спремност на испуњавање оба-
веза у вези са обуком (присуство на радионицама и решавање зада-
така). На обуку се могу пријавити и особе које имају више од 30 годи-
на, ако су дуготрајно незапослене или имају смањене могућности на 
тржишту рада, а станују у местима у којима ће се одржавати обуке. 

Како се пријавити 
Сви заинтересовани за обуке морају попунити пријавни формулар. 

При слању мејла у Subject-у навести за који се курс лице пријављује 
и своје име (нпр. Графички дизајн - име). Ако се пријављујете за оба 
курса, морате одабрати један који вам је примаран и то написати у 
телу мејла.

Пријаве се шаљу на и-мејл адресу: prijavarespolis@gmail.com, 
најкасније до 14.9.2017. у 23.59.

Додатне информације могу се наћи на страницама: www.
designyourjob.org i www.designyourjob.org/open-call-for-serbia-prijavi-
se-na-bestplatne-obuke-za-graficke-i-web-dizajnere или поставити пи-
тање преко мејл адресе: prijavarespolis@gmail.com.

Једнаке могућности
Циљ организатора је да обезбеди једнаке могућности за све ко-

риснике програма. Како наглашавају, искључена је свака могућност 
дискриминације на основу религије, пола, сексуалне оријентације, 
расе, националности, инвалидности или друге основе. Посебно се 
апелује на особе са инвалидитетом да се пријаве за учешће у про-
граму - све што је потребно је да у пријавном формулару наведу 
своје потребе, а организатор обуке ће се максимално потрудити да 
им олакша учешће. Организатор подсећа учеснике да је потребно 
да себи обезбеде рачунар на којем ће моћи да раде задатке између 
радионица.
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Самостална народна посланица На-
родне скупштине Републике Србије 
Дубравка Филиповски, жена која је 
годинама активна у политичком жи-

воту Србије, политичарка, а педагог, ведра, а 
одлучна, борац против свих видова дискри-
минације, користи своје место у парламенту 
да би закони који се доносе били на добробит 
свих грађана Србије. 

Недавно сте били на трибини коју је 
организовало Удружење особа са инвали-
дитетом Београд. Како бисте оценили по-
ложај ОСИ данас?

У Србији има око 700.000 особа са инва-
лидитетом. Кроз тромесечне извештаје које 
подноси Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Одбор за рад и 
социјална питања Народне скупштине кон-
стантно прати положај особа са инвалидите-
том. У циљу јачања ефеката цивилне власти 
која ради на бољем положају ОСИ у друштву, 
Народна скупштина основала је парламен-
тарну групу за веће политичко учешће ОСИ 
у доношењу одлука, којом председава Маја 
Гојковић. У оквиру групе, поред посланика 
позиције и опозиције налазе се и удружења 
ОСИ. Кроз ресорни одбор и поменуту парла-
ментарну групу, Народна скупштина ојачава 
своју контролну улогу према свим институ-
цијама извршне власти, а у интересу особа са 
инвалидитетом, као и свих грађана Србије.

Положај ОСИ у Србији је још увек да-
леко од идеалног, али је из године у годину 
све бољи. Социјална давања намењена ОСИ 
свакако нису довољна, али су редовна. Кроз 
буџет Србије сада се издвајају значајна сред-
ства за запошљавање ОСИ, јер су њихово еко-
номско оснаживање и социјална инклузија 
за нас као друштво веома важни. Увођењем 
е-Управе, процедуре које постоје у циљу ост-
варивања одређених права ће се у доброј 
мери поједноставити. Народна скупштина 
је прошле године донела измене и допуне 
Закона о спречавању дискриминације ОСИ 
који због природе своје инвалидности нису у 
могућности да се својеручно потпишу, у си-
туацијама када се потпис захтева ради ост-
варивања неког права. 

Бројне су и физичке баријере са којима 
се особе са инвалидитетом свакодневно суо-
чавају. Имала сам прилику да са члановима 
више удружења ОСИ боравим у Великој Бри-
танији, која је пример земље у којој је много 
урађено у погледу уклањања физичких пре-
прека, што је у Лондону видљиво буквално на 
сваком кораку. То искуство желимо да прене-
семо у сваку општину у Србији. Велики про-
блеми постоје и када су здравствене услуге у 
питању. Највећи број наших домова здравља, 
на пример, нема лежајеве за гинеколошке 
прегледа жена са инвалидитетом.

Народна скупштина у оквиру Закона о 
буџету може утицати на бољу прерасподе-
лу буџетских средстава како би се издвоји-
ло више новца за унапређење свакодневног 
живота и запошљавања особа са инвалиди-
тетом. Сада је права прилика да се донесу 

и други закони који се тичу ове области, јер 
је Србија отворила поглавља 23 и 24, која се 
односе на људска права, родну равноправ-
ност и спречавање дискриминације. Како 
напредујемо у отварању поглавља и про-
цесу приступања европској заједници, тако 
ће нам се отварати могућности за пројекте 
који се финансирају преко претприступних 
ИПА фондова. И као народна посланица и у 
лично име апелујем на удружења да буду 
активнија и да нас обавештавају о пробле-
мима са којима се свакодневно суочавају. 

Министарство рада најавило је до-
ношење новог Закона о родној равноп-
равности. Колико ће доношење закон-
ских регулатива побољшати положај 
жена у друштву?

Министарство одбране и Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања нису дали позитивно мишљење на 
Нацрт предлога закона о родној равноправ-
ности. Примедбе Министарства одбране су да 
је тешко постићи квоту од 40% жена у одбра-
ни. Ја кажем да није, јер су многи били скеп-
тични и за увођење квоте од 33% за народне 
посланице и одборнице. Очекујем да минис-
тарства усагласе своје ставове и да овај закон 
што пре уђе у скупштинску процедуру. Нови 
Закон о родној равноправности је обавеза Ср-
бије на основу СИДО конвенције и Конвеције 
Савета Европе (СЕ) о спречавању насиља над 
женама и децом. 

Предлог закона о родној равноправности 
ради Координационо тело Владе Републике 
Србије, које води министарка Зорана Ми-
хајловић. Прошле године је ушао у скупштин-
ску процедуру, али је на захтев посланица, 
чланица Женске парламентарне мреже, као 
и невладиног сектора, враћен на дораду. Наи-
ме, цивилни сектор имао је озбиљне примед-
бе на поједине законске одредбе. Министарка 
Михајловић, без обзира на чињеницу да је ус-
вајањем амандмана закон могао да се попра-
ви, није желела да он буде донет, а да велики 

број грађанки Србије буде незадовољан поје-
диним законским решењима. Предлог новог 
закона се тренутно налази у свим министар-
ствима, која треба да дају своје мишљење. 
Ситуација у погледу родне равноправности 
се побољшала доношењем Закона о народ-
ним посланицима 2011. године.

Од парламентарних избора 2012. годи-
не први пут смо увели квоту за одборнике у 
општинама, као и за посланике у Скупштини 
РС. У парламенту Србије пре тога биле су само 
три посланице, у сазиву од 2008. до 2012, када 
је на власти била Демократска странка, у пар-
ламенту је било 20 одсто жена, а данас их је 
30 одсто. То је допринело да имамо гувернерку 
централне банке, председницу и генералну се-
кретарку парламента Србије, пет министарки 
и потпредседницу Владе, а сада и премијер-
ку. Међутим, проблем је још увек у извршној 
власти. Свега 8 одсто жена је на челу локалних 
самоуправа и градова. Директори јавних пре-
дузећа још увек су углавном мушкарци. Поли-
тичке странке не кандидују жене за председ-
нице општина и градова, па тренутно имамо 
само три жене градоначелнице. Жене треба 
активно стимулисати да се укључе у поли-
тички и јавни живот. Врло је важно што имамо 
Канцеларију Повереника за родну равноправ-
ност, која редовно подноси извештаје Народној 
скупштини, на основу којих се упућују захтеви 
извршној власти да се реагује на било какаву 
врсту дискриминације.

Закон о родној равноправности је обавеза 
Републике Србије по Истамбулској и Конвен-
цији СЕ. Пропис који захтева да у парламенту 
буде најмање 30 одсто жена омогућио је да 
нас 83 посланице формирамо Женску парла-
ментарну мрежу. Без обзира на странке које 
заступају, све жене чланице ове мреже дого-
вориле су се око пет кључних циљева за род-
ну равноправност, а који треба да побољшају 
положај сваке жене у Србији. Од 19 одбора 
који постоје у парламенту, у седам су пред-
седнице жене, па сада први пут имамо жену 
председницу Одбора за одбрану и унутрашње 
послове. Укидањем Управе за родну равноп-
равност и формирањем Координационог тела 
које директно води потпредседница Владе, 
ово питање је постављено на виши ниво. То су 
велике ствари за парламентаризам и демо-
кратију у Србији, за шта нам одају признање 
свуда у свету. Први пут у историји парламен-
таризма у Србији уведено је и родно одговор-
но буџетирање. Србија је у обавези да до 2020. 

ИДУ БОЉА ВРЕМЕНА
ТЕМА БРОЈА   Интервју: Дубравка Филиповски, самостална народна посланица

Народне скупштине РС

Порука грађанима је да верују у институције Србије. Држава ради на очувању стабилности 
земље, што је основни предуслов да ствари иду набоље. Иако нас чека још много обавеза и 
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у потпуности имплементира родно одговор-
но буџетирање, а Министарство финансија 
сачинило је правилник по коме сваке године 
по 40 институција у своје буџете мора импле-
ментирати овај систем. Сада су на реду ло-
калне самоуправе које своја средства морају 
правилно распоредити. Женска парламен-
тарна мрежа тражила је и да се сваке годи-
не, приликом планирања буџета за наредну 
годину, Скупштини поднесе извештај колико 
је институција имплементирало овај систем. 
Локалне самоуправе ће кроз овакав начин 
буџетирања морати да воде и родну статис-
тику, која је показатељ колико су сви станов-
ници на локалу имали подједнак приступ 
локалним средствима. Колико је ово питање 
важно, показује пример Аустрије, где је родно 
одговорно буџетирање део устава те земље.

Од 1. јуна почео је да се примењује 
Закон против насиља у породици. До да-
нас су судови донели 2.200 осуђујућих 
пресуда, у којима је у чак 60% случаје-
ва насилник условно кажњен. Да ли је 
проблем у закону или у правосуђу? 

Конвенцију Савета Европе о спречавању 
насиља над женама и децом Србија је ра-
тификовала 2013. године и на основу ње ми 
усклађујемо домаће законодавство. Пода-
так који наводите је из периода пре почетка 
примене Закона о спречавању насиља у по-
родици. Овај закон је врло јасан и ригорозан, 
али у пракси се још увек појављује проблем 
између тужилаштва и правосуђа. Сваке по-
следње недеље у месецу посланици могу да 
поставе питања Влади, па ће се покренути и 
ово питање.

Пре почетка примене овог закона, 2.500 
судија и тужилаца било је на посебним обу-
кама. Имали смо много случајева у којима 
су жене пријављивале насиље у породици, 
полиција приводила насилника, али би га 
тужилац ослободио. Ово се најчешће дешава 
у малим срединама, где се људи међусобно 
познају, па очигледно по тој основи долази 
до договора између насилника и тужиоца. 
Неке од ових ситуација завршиле су се тра-
гично. Зато је хитно потребно спровести 
контролу особа које су се оглушиле о спро-
вођење судских одлука. Не желим да звучи 
као оправдање, али морам истаћи да је овај 
проблем у већој или мањој мери присутан у 
целом свету. Податак да је свака трећа жена 
жртва насиља је светски просек. Као члани-
ца Одбора за унутрашње послове имала сам 
прилику да разговарам са посланицима пар-
ламента Белгије и била сам изненађена коли-
ко сличних проблема имамо. Мислим да се, 
осим ригорозних мера, мора успоставити и 
боља координација институција које су заду-
жене за спровођење закона.

Веома је важна и превенција и облико-
вање свести у најранијем периоду живота. 
Као педагог по вокацији, тражила сам од 
Министарства просвете да још у најранијем 
периоду уведе наставне садржаје који ће го-

ворити о штетности насиља. То је процес чији 
се резултати не виде одмах, али ће сигурно 
показати свој значај у наредних неколико го-
дина. Отварањем Поглавља 23, сваких шест 
месеци ЕК врши мониторинг колико смо ус-
пешни у испуњавању преузетих обавеза. У 
Скупштини Србије формиран је и мешовити 
Одбор о стабилизацији и придруживању са 
европским посланицима, кроз који два пута 
годишње прелазимо свако поглавље и ту 
нема импровизација. 

Честе су и ситуације вршњачког на-
сиља у школама?

Деца су данас агресивнија, а околности 
које доводе до повећања агресије су разли-
чите. Међутим, то не може бити оправдање. 
Мислим да је проблем што школе све више 
губе васпитну улогу, стављајући фокус ис-
кључиво на образовну улогу. Наравно да је 
то последица економског статуса школа и 
малих плата просветних радника. Министар-
ство просвете има правилнике које упућује 
школама, али они нису обавезујући, тако да 
неке школе раде више на превенцији, неке 
мање. Свакако да није решење у постављању 
полицајца у свакој школи - насиље се догађа 
и у кући. Морамо увести наставне садржаје 
против насиља у предметима од најранијег 
узраста и константно радити на његовом 
спречавању.

Одбору за права детета је прошле године 
од стране једне НВО упућен Предлог закона 
о вршњачком насиљу. Радна верзија закона 
је прослеђена Министарству просвете, које се 
изјаснило да је тај предлог у својим одредба-
ма превише ригорозан, односно јавља се ди-
лема да ли је тај закон потребно доносити, јер 
је питање како дете, од на пример 12 година, 
натерати да га спроводи. Сматрам да ми као 
друштво још увек нисмо довољно осмислили 
мере које треба предузети да би се овај про-
блем спречио, било да су оне законске или 
превентивне.

У извештају ЕК о напретку Србије 
за 2016. годину, између осталог се каже 
да Србија треба да повећа социјалну ко-
рист за људе који живе испод прага си-
ромаштва. Каква је улога парламента по 
овом питању?

С једне стране имате ЕУ која са правом 
реагује, а и сами смо свесни економске си-
туације великог броја наших грађана, док 
са друге стране имате ММФ који је тражио 
уштеде. Трогодишњи програм потписан са 
ММФ-ом предвиђа лимите у запошљавању 
у јавној управи, смањење броја запослених, 
као и смањење плата и пензија. Добра вест 
је да тај аранжман истиче крајем ове године, 
па се од децембра најављује повећање плата 
и пензија, као и социјалних давања. Још увек 
је рано причати о проценту тих повећања, 
али је извесно, ако будемо наставили са еко-
номским реформама и ако наш БДП не буде 
имао пад, да ће то повећање конкретно по-

бољшати квалитет живота наших грађана. 
Тек тада ћемо доћи у ситуацију да плате и 
пензије сваке године можемо повећавати. 
Ово су реална очекивања, јер смо посебно 
у последњих годину дана приликом сваке 
посете делегације ММФ добијали похвале 
за оно што је урађено. Држава је кроз Закон 
о стечају успела да реши и проблем који се 
тиче губиташа, а који нас је годинама мучио. 
Посао није окончан, али је и поред бројних 
проблема приведен крају.

У извештају се такође каже да се сто-
па ризика од сиромаштва смањила на 
25,4 одсто, али да је највећа међу млади-
ма од 18 до 24 и оних испод 18 година и 
незапосленима који живе у домаћинстви-
ма са троје и више зависне деце. Како 
спречити одлазак младих из земље?

Моја порука младима као народне по-
сланице, педагога и као мајке је да енер-
гију и рад које улажу у своје активности у 
некој земљи у иностранству усмере ка својој 
земљи и покушају да нешто створе овде. 
Држава мора да настави да ради на побољ-
шању услова за младе људе. Премијерка 
Ана Брнабић истакла је да све што се ради 
има само један циљ: да млади не одлазе из 
земље. Држава је реаговала када је у питању 
ИТ сектор, али не могу сви бити ИТ стручња-
ци. Морамо још више стимулисати да млади, 
прво кроз своје микробизнисе, развијају пре-
дузетничке способности и напредују. Повољ-
нији услови кредитирања, решавање стамбе-
них питања за младе (попут Тесла града), то 
је нешто што држава може и мора да уради. 
Не можете спречити да неко због боље плате 
оде из земље, али можете стално побољша-
вати амбијент у коме они могу пронаћи своју 
стимулацију. Млади су по својој природи 
бунтовни и желе брзе промене, а за проме-
не је потребно време. Мислим да су пројекти 
попут Немачког истраживачког центра, који 
ће се отворити у Новом Саду и у коме ће се 
запошљавати наши млади стручњаци који 
ће за свој рад бити и адекватно плаћени, 
добар пример како ћемо одлив мозгова из 
земље брже зауставити. 

Самостална сте народна посланица. 
Ваша порука грађанима Србије?

Моја порука грађанима је да верују у ин-
ституције Србије. Држава ради на очувању 
стабилности земље, што је основни преду-
слов да ствари иду набоље. Сви ми смо као 
грађани издржали реформе које су биле теш-
ке, али је то био пут кроз који смо морали да 
прођемо. Иако нас чека још много обавеза и 
искушења, процес интеграције Србије у ЕУ 
иде својим током даље, па је реално верова-
ти да нас чекају боља времена. Ја сам увек 
оптимиста.

Трогодишњи аранжман
потписан са ММФ-ом
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић потписао је Протокол о сарадњи у ре-
ализацији програма волонтирања са деканима Правног 
факултета и Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, проф. др Симом Аврамовићем и проф. др Драганом 
Симићем. Догађају је присуствовао и министар просвете, науке и 
технолошког развоја Младен Шарчевић.

Како је нагласио министар Ђорђевић, програм је покренут у циљу 
промоције волонтирања и пружања помоћи посебно оним грађанима 
Републике Србије којима је помоћ најпотребнија и који се обраћају Ми-
нистарству за рад или установама социјалне заштите за подршку како 
би ефикасније остварили своја права у областима из делокруга овог 
министарства.

Министар Ђорђевић је овим поводом изјавио да је волонтирање до-
бар начин да млади људи стекну неопходно знање и искуство управо на 
радним местима на којима виде себе у будућности. 

„Овим желимо да им пружимо перспективу и наду, да остану у овој 
земљи и да им поручимо да за њих има посла у Србији“, истакао је Ђорђевић.

Пројекат предвиђа да првих 200 студената са Правног и Факулте-
та политичких наука током наредна три месеца, у најкраћем могућем 
року, отпочну са волонтирањем у Министарству за рад, и то на послови-
ма за које се и школују и које би сутра требало да раде.

„Драго ми је што први посао и прво радно искуство стичу баш у ми-
нистарству у коме сам министар. Током волонтерске праксе студенти ће 
се суочити са свим изазовима који их очекују на послу. Верујем да ће се 
најбољи од њих истаћи и изборити, како би сутра баш они били запосле-

ни у овом министарству. Искуство које кроз волонтирање буду стекли ће 
им свакако омогућити и одређене предности приликом запошљавања, а 
ово министарство ће, у сарадњи са свим члановима Владе, на овом путу 
истрајати. Наставићемо са активностима које ће допринети да ниво не-
запослености у држави настави са опадањем, а потписани Протокол је 
само један од начина како да пружимо младим људима могућност да 
остану у Србији, јер их баш овде чека посао“, казао је Зоран Ђорђевић.

Добробит ће имати и држава и млади људи и корисници. Ако се 
овај програм покаже корисним, ускоро ће обухватити све универзитете 
у Србији који покажу интересовање за сарадњу. Волонтери, у складу са 
овим програмом, могу да буду студенти на основним, мастер, специја-
листичким или докторским студијама Факултета политичких наука 
или Правног факултета Универзитета у Београду.

Поводом почетка нове школске године, 
директори Филијале Лесковац НСЗ, 
Центра за социјални рад и Школе за 
основно образовање одраслих „Доси-

теј Обрадовић“ позвали су кориснике услуга 
са непотпуним основним образовањем да се 
укључе у програм функционалног основног 
образовања одраслих.

На конференцији за медије јавности су 
представљени резултати осварени у прет-
ходних шест месеци на спровођењу овог про-
грама и најављен нови циклус.

„Током шест година у Лесковцу је у про-
грам функционалног основног образовања 
одраслих и обуке за обављање једноставних 
послова укључено 330 лица. Ове године пла-
нирано је укључивање још 70 лица, док ће 
на националном нивоу програм обухватити 
1.500 лица. На евиденцији лесковачке фи-
лијале НСЗ имамо 478 особа са непотпуним 
основним образовањем“, рекао је директор 
Филијале Лесковац НСЗ Дејан Станковић и 
појаснио детаље реализације програма.

На конференцији су говорили и Бобан 
Илић, директор Центра за социјални рад 
Лесковац, Живојин Стаменковић, дирек-
тор Школе за основно образовање одраслих 
„Доситеј Обрадовић“ и Влада Амзић, пред-
ставник ромске заједнице. Истакнута је међу-
институционална сарадња која своје правно 

утемељење има и у потписаном Протоколу о 
сарадњи.

„Образовање је битно ради економског 
оснаживања и града и појединца. Грађани 
који заврше основно образовање могу кас-
није уз помоћ преквалификација или док-
валификација лакше доћи до посла и самим 
тим и трајно решити своје социјално питање“, 
рекао је Бобан Илић и подсетио да Лесковац 
има висок проценат необразованих грађана.

Живојин Стаменковић је представио ак-
тивности школе на анимирању нових полаз-
ника и позвао кориснике услуга НСЗ и Цен-
тра за осцијални рад, који немају завршено 
основно образовање, да се до почетка школ-

ске године пријаве ради укључивања у одго-
варајући циклус обуке.

Влада Амзић, представник ромске зајед-
нице и локални сарадник немачке органи-
зације ГИЗ на пројекту „Ја хоћу да радим“, 
представио је овај пројекат и истакао да је 
образовање припадника ромске национал-
ности од кључног значаја за запошљавање.

„Са компанијом Фалке је у оквиру пројек-
та потписан споразум по коме се у процес 
обуке укључују Роми и Ромкиње старости од 
18 до 35 година са завршеним средњим об-
разовањем. После успешно савладане обуке, 
добијају могућност запошљавања“, истакао је 
Амзић. Марија Стевановић

В.П.

ОБРАЗОВАЊЕ КЉУЧНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Са компанијом „Фалке“ је у оквиру пројекта „Ја хоћу да радим“ потписан споразум по коме се 
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ПРВО РАДНО ИСКУСТВО

Потписан Протокол о сарадњи у реализацији програма волонтирања за студенте 
Правног и Факултета политичких наука Универзитета у Београду

Првих 200 студената са ових факултета ускоро почињу да волонтирају
на пословима за које се школују
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Привредни субјекти који су заинтересовани за учешће у про-
граму захтев за бесповратну помоћ подносе заједно са кре-
дитним захтевима у једној од банака или лизинг кућа које су 
партнери у програму. Услови кредитирања су повољнији и не 

морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега 
залогом на опрему која се набавља. 

Пре готово три деценије предузеће Бошка Милинковића поче-
ло је да тргује резервним деловима за пољопривредну механизацију. 
Како би проширио пословање, одлучио се и за производњу делова. 
Данас, осим домаћих, купце има и у иностранству. Опрему, каже, због 
квалитета мора да обнавља често, али до нове не долази лако.  

„Мала и средња предузећа не би требало да имају толико запос-
лених који морају да прате административне послове и обавезе када 
је у питању коришћење средстава или слично, већ да се ти процеси 
доста упросте“, сматра Милинковић.

Програм за набавку производне опреме је комбинација банкар-
ских кредита и бесповратних средстава државе. Пет одсто је учешће 
предузетника, Министарство привреде суфинансира набавку у изно-
су од 25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто трошкова финансира 
из кредита банака партнера у програму.

„Када се узму у обзир и каматне стопе, које су врло стимулативне, 
као и да је део кредита у виду гранта, дакле бесповратан, јасно је да 
привредник у ствари враћа мање него што је узео када истекне тај 
период, што представља нарочиту погодност“, указује Александар 
Кемивеш из Привредне коморе Србије. Он истиче да је овај програм 
нарочито погодан за оне који имају потенцијал да расту на домаћем 
тржишту, као и за привреднике који планирају да у том развоју од-
макну још даље и почну да извозе. „Такође, занимљиво је и да већи 
број компанија размишља о подизању капацитета како би могли да 
буду добављачи великим компанијама“, истиче Кемивеш.

„Определили смо се да подржимо инвестиције у набавку произ-
водне опреме, јер на тај начин директно подржавамо ширење произ-
водних капацитета и унапређење квалитета производа“, напомиње 
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница министра привреде 
за мала и средња предузећа, додајући да је ове године посебно вели-
ко интересовање фирми које се баве обрадом дрвета, али и у другим 
делатностима, као што су машинска обрада, текстил, итд.

Овакав вид подстицаја, подсећају економисти, признат је у раз-
вијеним економијама и треба да да резултат.

„Крајње је време да почнемо да помажемо, и то не ‚лоше студен-
те‘, како ја кажем, и да према њима прилагођавамо критеријуме. 
Критеријуме треба прилагодити онима који су добри, да почнемо 
да размишљамо о предузећима која могу у најкраћем периоду да 
обезбеде здрав привредни развој, здраву запосленост и здрав извоз“, 
указује Љубодраг Савић, професор Економског факултета.

Шта је све потребно како би се пријавили за овај програм, прив-
редници могу да сазнају на сајту Министарства привреде. Поред 
тога, Привредна комора Србије је ту да их усмери.

Подршка малим предузећима
да развију посао

Министарство привреде расписало је 
јавни позив малим и микро предузећима 

за доделу бесповратне помоћи кроз 
Програм подршке малим предузећима 
за набавку опреме, који представља 
комбинацију повољних банкарских 

кредита и бесповратних
средстава државе

УЗМЕШ ВИШЕ 
ВРАЋАШ МАЊЕ

     
Стартапи за локално Slush такмичење

   Амбасада Финске и Фонд за иновациону делатност позвали су 
стартапе да се пријаве за локално Slush такмичење, које се одр-
жава 6. септембра у Научно-технолошком парку „Београд“. Тема 
овогодишњег такмичења су одрживе иновације, а радни језик је 
енглески.
   Идеални кандидати за такмичење били су стартапи који раз-
вијају оригинална и одржива решења за горућа питања - без сек-
торских и географских ограничења, имају искуство и потенцијал 
за раст, вештине и жељу да постигну успех, пословну идеју која је 
привукла интересовање, али је и даље у раној фази развоја, као и 
прототип у радној фази.
   Домаћим стартапима и ове године, трећи пут заредом, нуди се 
прилика да представе своје идеје на локалном такмичењу Slush и 
квалификују се за учешће у десетодневном програму Slush Global 
Impact Acchelerator (GIA) и дводневној конференцији Slush, који се 
одржавају у новембру и децембру у Хелсинкију (Финска).
   Slush конференција, једна од највећих те врсте у Европи, пружа 
могућност стартапима да се представе бројним инвеститорима и 
компанијама, док им GIA програм даје прилику да унапреде своје 
вештине и пословну идеју.

Крајње је време да размишљамо о предузећима
која у најкраћем периоду могу да обезбеде 

здрав привредни развој, здраву запосленост
и здрав извоз

Програм за набавку производне опреме је
комбинација банкарских кредита и 

бесповратних средстава државе. Пет одсто 
је учешће предузетника, Mинистарство

привреде суфинансира набавку у износу од 
25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто 

трошкова финансира из кредита банака 
партнера у програму



Док тражите посао

Ако сте незапослени, а налазите се на евиденцији НСЗ, можете са својим саветником 
направити индивидуални план запошљавања, који подразумева различите 

активности 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На основу заједничке процене пред-
лажу се одређене мере и активности 
које је неопходно да предузмете уко-
лико активно тражите посао, а за ва-

шег саветника за запошљавање он предста-
вља инструмент за даљи индивидуални рад 
са вама. Важно је да индивидуални план за-
пошљавања доживите као властити план ак-
тивности које треба да предузмете. Саветује-
мо да на индивидуалном разговору будете 
што искренији, јер саветник није испитивач 
већ неко ко покушава да добије што више по-
датака и информација како би вам помогао 
и на прави начин усмерио вашу потрагу за 
послом.

Саветник за запошљавање током инди-
видуалног разговора настоји да прикупи све 
податке потребне за процену ваше запошљи-
вости - о образовању, радном искуству, зани-
мању, компетенцијама, посебним знањима, 
и то упоређује са стањем на тржишту рада. 
Ваша интересовања су веома важна, јер 
представљају параметар на основу којег зна-
мо у којим занимањима можемо да посреду-
јемо за вас.

Уколико је могуће, индивидуални план 
подразумева и прецизне термине укључи-
вања у одређене активне мере или програме 
запошљавања, у складу са вашим каракте-
ристикама, као и потребама тржишта рада. 
Ако људи са вашим занимањем лакше дола-
зе до посла, тада вас упућујемо у клубове за 
тражење посла и на сајмове запошљавања 
и редовно вас информишемо о слободним 
пословима. Са друге стране, ако је за ваш 
профил занимања теже наћи посао, тада вас 
можемо укључити у друге активне мере тр-
жишта рада, као што су преквалификације, 
доквалификације, обуке.

Напомињемо да је наша улога у томе да 
вам пружимо максималну помоћ у смислу 
саветовања и предлагања активности у циљу 
вашег бржег запошљавања, док је на вама да 
се договорених активности придржавате.

Дневник тражења посла  
идеалан водич

Део индивидуалног плана је и дневник 
тражења посла. У овај дневник прецизно бе-
лежите своје активности и њихове резултате 
и доносите га на увид свом саветнику. Наш 
савет је да прецизно уносите податке, јер они 
могу бити идеалан водич за вашег саветника 
приликом тражења могућности за вас.

Саветник за запошљавање ће вам увек 
изаћи у сусрет и у попуњавању обавезног упит-

ника на који одговарате приликом пријаве на 
евиденцију. Значајно је да редовно пријављује-
те сваку промену, од промене адресе до нове 
обуке коју сте прошли, како би наше посредо-
вање за вас било што ефикасније.

Преквалификација као нови 
професионални идентитет
Преквалификација означава стицање 

нових знања и вештина и тиме квалифико-
вање (оспособљавање) за ново занимање. У 
том правцу, преквалификација подразумева 
одређено временско и лично улагање, ново 
учење и понекад нови професионални иден-
титет.

Стицање нових знања и вештина и ула-
зак у ново занимање може се реализовати 
формалним и неформалним путем. Формал-
на преквалификација подразумева дошколо-
вање у новој професионалној области, уписи-
вање нове школе или факултета, завршавање 
курсева и обука за које се добијају сертифи-
кати о званичној стручној оспособљености и 
слично. Такође, преквалификација се може 
реализовати и неформалним путем: самоу-
чењем, учењем по моделу (нпр. учење заната 
уз праксу и рад са искусним мајстором), на 
обукама и курсевима за професионално ос-
пособљавање, али без стицања сертификата 
и дипломе о стручној оспособљености.

Преквалификација данас има посебан 
значај, с обзиром на динамичност тржишта 

рада и убрзани технолошко-технички развој. 
У том правцу, данас је преквалификација 
чешћа и уобичајенија у односу на раније пе-
риоде.

Са аспекта особе која размишља о прек-
валификацији, она може означавати пре-
кретницу и својеврстан нови почетак. Ово 
нарочито важи уколико је реч о оспособља-
вању за занимање које се знатно разликује од 
првог занимања са којим је особа већ стекла 
одређени професионални идентитет. Пример 
за ову врсту промене је особа која је по за-
нимању грађевински инжењер, а жели да се 
преквалификује и стекне ново занимање, те 
започиње обуке формалног или неформал-
ног типа за стицање квалификације за рад са 
децом у својству васпитача.

Са друге стране, преквалификација 
може бити реализована стицањем занимања 
које је врло слично претходном занимању 
и које се налази у истој професионалној об-
ласти - пример за ову врсту преквалифика-
ције је медицинска сестра која се усмерава у 
област геријатрије, јер жели да покрене соп-
ствени посао вођења дома за бригу о старим 
особама.

Осим новог професионалног идентите-
та, преквалификација може значити и ново 
запослење, виши квалитет живота, нови круг 
пријатеља и сарадника, па и нови стил жи-
вота.
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Индивидуални план запошљавања треба доживети као
властити план активности које треба да предузмете.
На индивидуалном разговору искреност је веома важна,

јер саветник за запошљавање није испитивач, већ неко ко
покушава да вам помогне и на прави начин усмери вашу

потрагу за послом

Део индивидуалног плана је
и дневник тражења посла.

Подаци из дневника могу
бити идеалан водич за

вашег саветника приликом
тражења могућности за вас



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

809
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                               19
Медицина                                          22
Пољопривреда           28
Индустрија и грађевинарство               28  
Саобраћај и везе                               29
Наука и образовање                          29
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        Администрација и управа   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 
83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 
104/2009 и 99/2014), члана 4 Правилника о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, бр. 40/2010 и 137/2014) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-5822/2017 
од 27. јуна 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд

Радна места која се попуњавају: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ
У БЕОГРАДУ

1. Радно место лекар специјалиста 
неуропсихијатар или психијатар

у Одсеку А за обавезно лечење акутних 
психијатријских болесника, у Служби за 
здравствену заштиту, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области медицинске нау-
ке на академским интегрисаним, специјалистичким 
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, положен стручни испит, положен 
специјалистички испит из неуропсихијатрије или 
психијатрије и најмање пет година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из области здравствене заштите осуђених 
лица из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

2. Радно место за медицинске-
техничке послове

у Одсеку И за соматску медицину, у 
Служби за здравствену заштиту, звање 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња струч-
на спрема медицинске струке, општи смер, положен 
стручни испит и најмање две године радног искуства 
у струци.
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из области здравствене заштите осуђених 
лица из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

3. Радно место за медицинске-
техничке послове

у Одсеку Д за обавезно лечење 
наркомана, у Служби за здравствену 

заштиту, звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња струч-
на спрема медицинске струке, општи смер, положен 
стручни испит и најмање две године радног искуства 
у струци.
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из области здравствене заштите осуђених 
лица из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.
Место рада за радна места 1, 2 и 3: Бачванска 14, 
Београд.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СМЕДЕРЕВУ

4. Радно место кувар-инструктор
у Служби за опште послове, звање 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема угоститељске струке и производно-прехрам-
бени смер, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада за радно место под бројем 4: Трг 
републике 4, Смедерево

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА
МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

5. Радно место за здравствену 
заштиту

звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области медицинске науке 
на студијама другог степена интегрисане академске 
студије у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен 
стручни испит и најмање три године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из области здравствене заштите осуђених лица 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима. 

6. Радно место реализатор третмана
у Одсеку за утврђивање и спровођење 
третмана, у Служби за третман, звање 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области политичке науке - смер 
за социјалну политику и социјални рад или из струч-
не области специјалне едукације и рехабилитације - 
смер за превенцију и третман поремећаја понашања 
или стручне области филозофија - смер психологија, 
педагогија, андрагогија или социологија, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Правилника о третману, програму посту-

пања, разврставању и накнадном разврставању 
осуђених лица - усмено; вештина комуникације - 
непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

7. Радно место инструктор бравар
у Одсеку за производњу и одржавање, у 
Служби за обуку и упошљавање, звање 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема браварске струке, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада за радна места под бројем 5, 6 и 7: 
Лознички пут бб, Ваљево.

V Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом (име и презиме, радна 
биографија, јединствени матични број, адреса и број 
телефона) -заједничко за сва радна места; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству - заједничко за сва радна места; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них - заједничко за сва радна места; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема за стручну спрему која је наведена 
у условима за радно место -  заједничко за сва рад-
на места; уверење из суда да се против кандидата 
не води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) 
- заједничко за сва радна места; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство 
у струци) - заједничко за сва радна места; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном струч-
ном испиту у области здравствене заштите - само за 
радна места под бројем 1, 2, 3 и 5 (у складу са чла-
ном 101 Закона о државним службеницима, држав-
ни стручни испит нису дужни да полажу државни 
службеници који су здравствени радници или здрав-
ствени сарадници у Управи за извршење кривичних 
санкција, који су у обавези да полажу или су поло-
жили стручни испит у области здравствене зашти-
те); доказ о положеном специјалистичком испиту 
из неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу 
или овереној фотокопији - само за радно место под 
редним бројем 1; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положе-
ном правосудном испиту) - само за радна места под 
бројем 4, 6 и 7; изјава у којој се странка опредељује 
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет пре-
зентацији Министарства правде, на следећој интер-
нет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном испиту за рад у државним орга-
нима/уверење о положеном правосудном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
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службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кан-
дидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или код 
јавног бележника. Сви докази прилажу се на срп-
ском језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

VI Услови за рад на радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 
Закона о државним службеницима).

Посебни услови за запослење: Према члану 253 
став 4 Закона о извршењу кривичних санкција („Служ-
бени гласник РС“, број 55/14) предвиђено је да се у 
радни однос у Управи не може примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по службе-
ној дужности, лице које је осуђено на безусловну каз-
на затвора у трајању дужем од три месеца и лице за 
које, у складу са прописима којима је уређено вршење 
безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава: од 
06.09.2017. до 14.09.2017. године.

VIII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се: за радна места под редним бројем 1, 2 и 3 
у просторијама Специјалне затворске болнице у Бео-
граду, за радно место под редним бројем 4 у прос-
торијама Окружног затвора у Смедереву и за радна 
места под редним бројем 5, 6 и 7 у просторијама Каз-
нено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву. О 
дану и времену спровођења изборног поступка кан-
дидати ће бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс“.

X Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Станишић, тел. 011/363-11-93.

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправни-
ци, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати који конкуришу на 
више радних места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место на које конкуришу у којима наво-
де уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

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

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Министарства правде: www.mpravde.gov.
rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе 
за извршење кривичних санкција, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

За потребе Војномедицинске академије, Вој-
не болнице Ниш, Центра војномедицинских 
установа Београд и Војномедицинског центра 
Нови Сад планира расписивање конкурса за 
пријем у радни однос

Професионални војници санитетске 
службе

на одређено време, уговор о раду до 
три године (са могућношћу даљег 

продужења)
130 извршилаца

Место рада:  
Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 
1 педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушерска 
сестра, 12 лабораторијских техничара и 2 фармаце-
утска техничара
Ниш: 1 медицински техничар општег смера
Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.

УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, 
педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра, 
лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; 
без обзира на радно искуство; старост до 30 година; 
упут заинтересованих лица на добровољно служење 
војног рока са оружјем у Војску Србије.

Заинтересовани кандидати који нису добровољно 
служили војни рок са оружјем потребно је да под-
несу пријаву за добровољно служење војног рока са 
оружјем надлежном центру Министарства одбране 
за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. 
После одслуженог војног рока са оружјем лица кон-
куришу за наведена радна места.

За добровољно служење војног рока са оружјем у 
Војску Србије се могу пријавити кандидати мушког 
и женског пола који у календарској години наврша-
вају од 19 до 30 година живота. Општи услови за 
пријаву кандидата на добровољно служење војног 
рока су: да је лице држављанин Републике Србије; 
да није осуђено на казну малолетничког затвора или 
безусловно на казну затвора због кривичног дела 
(док казну не издржи или не буде пуштен уз условни 
отпуст); да се не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности; 
да је здравствено способан за војну службу; да није 
одслужио војни рок са оружјем и да има место пре-
бивалишта на територији Републике Србије

Остали услови рада: дужина радног времена 40 
сати недељно.

Трајање конкурса: до попуне.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14), чланa 41 став 1 и 3 Закона о спољ-
ним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
126/07-испр. и 41/09), члана 17 став 1, члана 20 став 
1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09), Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-12426/2016 од 28. децембра 2016. године 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-3689/2017 
од 27. априла 2017. године, Министарство спољних 
послова оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ 
ПОСЛОВА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство спољних послова, Београд, Кнеза 
Милоша 24-26 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за администрирање 
прелета ваздухоплова и издавање 

дипломатских и службених пасоша, 
у звању млађи саветник

у Одсеку за путне исправе и прелете 
ваздухоплова, у Сектору за конзуларне 

послове
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама на факул-
тету и завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима; поло-
жен државни стручни испит и посебан испит; знање 
eнглеског језика, односно другог званичног језика 
Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни 
ниво); познавање основних програма за рад на пер-
соналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика, односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће 
се писмено; познавање основних програма за рад 
на персоналном рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање Закона о спољним послови-
ма, Закона о путним исправама, Уредба о издавању 
дипломатских и службених пасоша - писмено (тест 
знања) и усмено; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за информатичко-
техничку подршку, у звању млађи 

саветник
у Групи за одобравање виза, у Одељењу 

за визну политику, у Сектору за 
конзуларне послове

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области рачунарске или 
организационе науке или из стручне области елек-

Администрација и управа 
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тротехничко и рачунарско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету и завршен приправ-
нички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима; положен државни струч-
ни испит и посебан испит; знање eнглеског језика 
односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање 
посебних програма за информатичко-комуникацио-
ну опрему; положен испит из криптозаштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика, односно другог званич-
ног језика Уједињених нација на нивоу В2 про-
вераваће се писмено; познавање посебних про-
грама за информатичко-комуникациону опрему 
(Microsoft Office, основе база података - SQL Server, 
основе ASP.NET, основе рачунарских мрежа - VPN, 
виртуелизација) - писмено (тест знања) и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

3. Радно место интерног ревизора, у 
звању самостални саветник

у Групи за интерну ревизију, ужој 
унутрашњој јединици изван састава 

сектора
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не или специјалистичим студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и посебан испит; 
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у 
јавном сектору; најмање 5 година радног искуства 
у струци, од чега најмање 3 године радног искуства 
на пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено - финансијским пословима; знање 
eнглеског језика односно другог званичног језика 
Уједињених нација на нивоу C1 (Effective Operational 
Proficiency: самостални ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика односно другог званич-
ног језика Уједињених нација на нивоу C1 прове-
раваће се писмено; познавање основних програ-
ма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о држав-
ној управи, Закона о ревизији и Закона о буџет-
ском систему - писмено (тест знања) и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку 
пословима јавних набавки у 
министарству и ДКП, у звању 

саветник
у Одсеку за покретну имовину и набавке, 

у Одељењу за имовинско-правне и 
заједничке послове, у Генералном 

секретаријату
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правне, економ-
ске или техничке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичим студијама на факултету, најмање 3 годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и посебан испит; знање eнглеског 

језика односно другог званичног језика Уједиње-
них нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); 
познавање основних програма за рад на персо-
налном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће 
се писмено; познавање основних програма за рад на 
персоналном рачунару - практичним радом на рачу-
нару; познавање Закона о државној управи, Закона 
о јавним набавкама и Закона о буџетском систему - 
писмено (тест знања) и усмено; вештине комуника-
ције - усмено.

5. Радно место за обраду и 
публиковање докумената, у звању 

саветник
у Дипломатском архиву, у Одељењу за 

административне и архивске послове, у 
Генералном секретаријату

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године или специјалистичим студијама на 
факултету; положен државни стручни испит и посе-
бан испит и пожељно да има положен стручни испит 
из архивистике; најмање 3 године радног искуства 
у струци; знање eнглеског језика односно другог 
званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 
(Vantage: напредни ниво); познавање основних про-
грама за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B2 провера-
ваће се писмено; познавање основних програма за 
рад на персоналном рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање Закона о архивској грађи 
Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцела-
ријском пословању органа државне управе и Уредбе 
о електронском канцеларијском пословању органа 
државне управе - писмено (тест знања) и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за аутоматизацију 
пословања, у звању саветник

у Библиотеци, у Одељењу за 
административне и архивске послове, у 

Генералном секретаријату
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области библиотекарства, 
рачунарске, организационе науке или из стручне 
области електротехничко и рачунарско инжењер-
ство на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не или специјалистичим студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и посебан испит и 
пожељно да има положен стручни библиотекарски 
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
знање eнглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B2 (Vantage: 
напредни ниво) и пожељно знање француског, 
немачког или руског језика; познавање основних и 
посебних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B2 провера-

ваће се писмено; познавање посебних програма 
за информатичко-комуникациону опрему (Microsoft 
Office, основе база података, основе рачунарских 
мрежа) - писмено (тест знања) и усмено; вештине 
комуникације - усмено.

7. Радно место за административне 
послове, у звању референт

у Одељењу за Африку и Блиски исток, у 
Сектору за билатералну сарадњу

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен државни стручни испит и 
посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства 
у струци; знање eнглеског језика односно другог 
званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 
(Тhreshold: праг ниво) и пожељно знање арапског 
језика; познавање основних програма за рад на пер-
соналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B1 провера-
ваће се писмено; познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског 
пословања (Уредба о канцеларијском пословању 
органа државне управе, Упутство о канцеларијс-
ком пословању органа државне управе Уредба о 
електронском канцеларијском пословању органа 
државне управе) - писмено (тест знања) и усме-
но; вештине комуникације - усмено.

8. Радно место за административне 
послове, у звању референт

у Групи за регионалне конзуларне 
послове III, у Одељењу за конзуларне 

послове, у Сектору за конзуларне 
послове

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен државни стручни испит и посебан 
испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; 
знање eнглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу B1 (Тhreshold: праг 
ниво); познавање основних програма за рад на персо-
налном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
енглеског језика односно другог званичног језика Ује-
дињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено; 
познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Упутство о канце-
ларијском пословању органа државне управе и Уред-
ба о електронском канцеларијском пословању органа 
државне управе) - писмено (тест знања) и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

9. Радно место ликвидатора,
у звању референт

у Одсеку за извршење буџета, у 
Одељењу за финансијске послове, у 

Генералном секретаријату
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа економског смера, положен државни стручни 
испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног иску-
ства у струци; знање eнглеског језика односно дру-
гог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 
(Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару; оспособљеност за 
рад на финансијском програму за рад рачунополага-
ча у ДКП.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање енглеског језика, односно другог званичног 
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језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће 
се писмено; познавање основних програма за рад на 
персоналном рачунару - практичним радом на рачу-
нару; познавање Закона о платама државних служ-
беника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова 
и отпремнини државних службеника и намештеника 
и Уредбе о буџетском рачуноводству – писмено (тест 
знања) и усмено; вештине комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство спољних послова Републике Србије, 
Одељење за персоналне и правне послове, 11000 
Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Милош Цветковић, телефон: 011/306–
8105 и Сања Стојанац, телефон: 011/306-8549, од 
10.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс за радна места: потписана пријава 
са наводом радног места за које се конкурише, 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, као и о избору језика који кандидат жели 
да полаже (енглески, француски, шпански, руски, 
кинески или арапски); изјава у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе или уверења којим се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но 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 општинским управама. 

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

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који конкури-
шу на наведена радна места и чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеним радним местима, прва 
провера у изборном поступку и то провера знања 
енглеског језика односно другог званичног јези-
ка Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг 
ниво), В2 (Vantage: напредни ниво) и C1 (Effective 

Operational Proficiency: самостални ниво), обавиће се 
почев од 06. новембра 2017. године у Министарству 
спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у 
својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наред-
не фазе изборног поступка бити обавештени на кон-
такте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наве-
ду у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће 
организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног 
карактера.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/ уверење о положеном право-
судном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган приба-
ви податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на veb-страници Министарства 
спољних послова: www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да посту-
па. 

Радни однос се заснива на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног и посебног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту достављају 
уверење о положеном правосудном испиту.

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

Званични језици Уједињених нација су: енглески, 
француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кан-
дидати су у обавези да у својим пријавама наведу 
један од наведених језика који желе да полажу у 
оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној 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, однос-
но општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министар-
ства спољних послова: www.mfа.rs, на веб страници 
Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, 
на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу члана 34 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 59 Зако-
на о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 97/08 и 104/09-др. Закон 68/2012-одлука УС и 
107/2012), члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08 и 104/09 
и 99/14), члана 17 став 3, члана 20 и 21 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 
3 став 5 и 6 Правилника о попуњавању радних места у 
Служби Повереника за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности број: 110-00-5/2010-
01 од 20.10.2010. године, 110-00-12/2013-04 од 18. 
новембра 2013. године и број 110-00-00001/2015-01 од 
02.03.2015. године, оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И 

ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Пове-
реник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Београд, Булевар краља Алек-
сандра 15 
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место за управне послове
Група за заштиту права, Сектор за 

жалбе и притужбе - заштита податка, 
одређено под редним бројем 25. чланом 
48 Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 
број: 110-00-4/2017-04 од 21. фебруара 

2017. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: утврђује чињенично стање и израђује 
нацрте одлука и других аката за комуникацију у поступ-
ку по жалбама изјављеним против решења или дру-
гог акта органа власти, односно физичког лица које 
обрађује податке о личности, као и због непоступања 
по захтеву за заштиту података или против било које 
друге радње којом се онемогућава или отежава ост-
варивање права на заштиту података; поступа по 
захтевима у вези са обрадом и коришћењем подата-
ка поднетим Поверенику и захтевима уступљеним од 
руковалаца, односно обрађивача података; припрема 
предлоге аката Повереника у вези са управним спором 
против одлука Повереника, у вези извршења одлука 
Повереника; припрема акта у вези са уставном жалбом 
поводом остваривања права на заштиту података; пра-
ти судску праксу у материји заштите података, у вези са  
управним спором и поступком по уставној жалби пред 
надлежним националним судовима као и праксе међу-
народних органа; прати националне прописе у вези са 
остваривањем права на заштиту података и учешће у 
припреми аката којима се иницира измена ових пропи-
са и њихово усаглашавање са прописима и стандарди-
ма европског и међународног права; учествује у изради 
годишњег и посебних извештаја из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове које одреди помоћник гене-
ралног секретара.
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Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање седам година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о општем управном поступку, Закона о зашти-
ти података о личности и Закона о слободном присту-
пу информацијама од јавног значаја - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - провера-
ваће се усмено разговором.

2) Радно место руководиоца Групе за 
информационо-технолошку подршку 

и безбедност података
Сектор за информационе технологије, 

одређено под редним бројем 29. чланом 
48 Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 
број: 110-00-4/2017-04 од 21. фебруара 

2017. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, организује, 
координира и надзире рад Групе, старајући се о 
благовременом и стручном извршавању радних 
задатака запослених; организује стручне и кон-
султативне састанке Групе и пружа стручну помоћ 
запосленима; развија и одржава стандарде најви-
шег нивоа контроле квалитета свих електронских 
података и обезбеђује њихову заштиту; развија 
технолошке стандарде за употребу оперативних 
система, апликација, података, мрежних конфигу-
рација, десктоп конфигурација и документације у 
органу; дефинише техничке услове за набавку и 
учествује у поступку спровођења јавних набавки 
информатичке опреме и програма; врши процесну 
контролу програмских модула апликација, технич-
ки пријем завршених пројеката и пројектује апли-
кације за потребе органа; прати и примењује нове 
верзије оперативног система; сарађује са овлашће-
ним сервисним центрима за поправку системске 
опреме - сервера; обавља информатичке и друге 
стручне послове у функцији подршке надзору над 
обрадом података о личности; стара се о безбедно-
сти и заштити података у информационом систему 
Повереника; надзире имплементацију мера зашти-
те података у информационом систему Поверени-
ка и надзире њихово спровођење; пружа стручну 
подршку у процесу утврђивања стања у вези са 
обрадом података и предузимања мера техничке, 
кадровске и софтверске заштите података о лич-
ности од стране руковаоца и обрађивача података; 
израђује процедуре за исправно функционисање 
Централног регистра у погледу организационе и 
техничке заштите података; обавља и друге посло-
ве које одреди помоћник генералног секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области математичке науке, рачу-
нарске науке или научне, односно стручне области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
седам година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање енглеског језика 
и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о слободном приступу информација-
ма од јавног значаја, Закона о заштити података 
о личности, Закона о информационој безбедно-

сти - провераваће се усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; 
активно знање енглеског језика - провераваће се 
усмено разговором; вештина комуникације, орга-
низационе способности, вештина руковођења 
и вештина логичног и аналитичког резоновања 
провераваће се усмено разговором и увидом у 
податке из пријаве.

3) Радно место за послове 
инспекцијског надзора над заштитом 
података код руковалаца из области 

производње, трговине, туризма, 
занатства, маркетинга, банкарства, 
осигурања и других финансијских 

услуга и сл.
Одсек II - за надзор над заштитом 
података из области производње, 

трговине, туризма, занатства, 
маркетинга, банкарства, осигурања 
и других финансијских услуга и сл., 

Одељење II - за надзор над заштитом 
података код руковалаца који нису 

органи власти, Сектор за надзор, 
одређено под редним бројем 47. чланом 
48 Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 
број: 110-00-4/2017-04 од 21. фебруара 

2017. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: врши послове надзора над спро-
вођењем закона, других прописа и општих аката 
у области заштите података о личности; утврђује 
чињенично стање у вези са обрадом података и 
предузимањем мера техничке, кадровске, орга-
низационе, софтверске и друге заштите пода-
така од стране руковаоца и обрађивача пода-
така, а које је од утицаја за доношење одлуке 
Повереника у поступку надзора или поступку по 
жалби, захтеву за мишљење и слично, у складу 
са овлашћењима утврђеним законом; предузи-
ма превентивне мере ради спречавања недоз-
вољене обраде и ради унапређења заштите 
података; израђује нацрте решења, захтева за 
покретање прекршајног поступка, упозорења и 
других аката и мера које Повереник, у складу 
са законом, доноси, односно предузима на осно-
ву налаза о инспекцијском надзору; учествује у 
припреми предлога аката којима Повереник даје 
инструкције за поступање у спровођењу пропи-
са о заштити података или којим иницира изме-
ну прописа у овој области; сарађује са органима 
надлежним за надзор над заштитом података у 
другим државама; учествује у изради годишњег 
и посебних извештаја из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове које одреди помоћник 
генералног секретара, односно по овлашћењу 
Повереника.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно науч-
ног поља друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање седам 
година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање енглеског језика и рада 
на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о слободном приступу информација-
ма од јавног значаја, Закона о заштити података 
о личности и Закона о општем управном поступку 
- провераваће се усмено; познавање рада на рачу-
нару - провераваће се практичним радом на рачу-
нару; познавање енглеског језика и вештина кому-
никације - провераваће се усмено разговором.

4) Радно место за послове писарнице
Група за послове писарнице, Одсек за 
правне полсове, Сектор за заједничке 
послове, одређено под редним бројем 

54 чланом 48 Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 

места у стручној Служби Повереника 
за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности број: 110-
00-4/2017-04 од 21. фебруара 2017. 

године, звање референт
1 извршилац

Опис послова: врши пријем поште и поднесака; 
отвара, прегледа и распоређује приспелу пошту, 
заводи акте у одговарајућу електронску евиден-
цију или другу врсту успостављене евиденције; 
доставља предмете у рад; здружује предмете; 
припрема и експедује пошту; води прописану 
евиденцију о отпремљеним пошиљкама; разводи 
и припрема предмете за архивирање; поступа са 
документима који су означени степеном тајности 
на начин прописан подзаконским актима; стара се 
о уредном ажурирању архивске и других књига; 
по потреби врши пријем странака и даје усмена 
обавештења о кретању предмета; обавља и друге 
послове из делокруга рада Групе по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: IV степен стручне спреме, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од нај-
мање две године, познавање енглеског језика и рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о државним службеницима, Уредбе о 
канцеларијском пословању органа државне управе, 
Уредбе о електронском канцеларијском пословању 
органа државне управе, Упутства о канцеларијском 
пословању органа државне управе - провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - провера-
ваће се практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика и вештина комуникације - провера-
ваће се усмено разговором.

5) Радно место за односе са 
јавношћу

Група за сарадњу, Cектор за сарадњу 
и извештавање, одређено под редним 

бројем 64. чланом 48 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Служби Повереника 
за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности број: 110-
00-4/2017-04 од 21. фебруара 2017. 

године, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове који се односе на: 
обавештавање медија, јавности и грађана о раду 
и активностима Повереника; протоколарне посло-
ве у вези са остваривањем међународне сарадње 
Повереника, логистичку припрему реализације 
програма посета Повереника, односно заменика 
Повереника на међународним и домаћим скупо-
вима; логистичке припреме посета страних деле-
гација; организацију и реализацију специјалних 
догађаја у оквиру протоколарних активности (три-
бине, семинари, округли столови, јавне расправе, 
банкети, коктели, презентације, конференције и 
др) и друге послове које одреди руководилац Гру-
пе и помоћник генералног секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно науч-
ног поља друштвено хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит,  знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Администрација и управа 
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У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, Закона о заштити података о лич-
ности и прописа Евроспке уније из области слобод-
ног приступа информацијама и заштите података о 
личности - провераваће се усмено; познавање рада 
на рачунару - провераваће се практичним радом на 
рачунару; знање енглеског језика и вештина комуни-
кације - провераваће се усмено разговором.

6) Радно место за административне 
послове

Одељење за извештавање, Сектор за 
сарадњу и извештавање, одређено 
под редним бројем 70. чланом 48 

Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 
број: 110-00-4/2017-04 од 21. фебруара 

2017. године, звање референт
2 извршиоца

Опис послова: обавља административне послове 
за потребе Службе Повереника; уноси податке о 
предметима у базе информационих система Пове-
реника; по потреби израђује прегледе и статистич-
ке извештаје у вези решавања предмета и других 
активности у Служби Повереника; по потреби даје 
обавештења о кретању предмета; умножава, тех-
нички обрађује и разврстава материјале који се дос-
тављају надлежним органима; израђује упоредне 
статистичке анализе, извештаје и дописе на основу 
евиденција које води за потребе Одељења и стара 
се о ажурности истих; обрађује статистичке податке 
за потребе интернет презентације органа; обавља и 
друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: средња школа друштвеног смера, нај-
мање две године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, знање енглеског језика и 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредбе о електронском канцела-
ријском пословању органа државне управе, Упутства 
о канцеларијском пословању органа државне управе 
- провераваће се усмено; познавање рада на рачуна-
ру - провераваће се практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика и вештина комуникације 
- провераваће се усмено разговором.

III Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, потпуне, јасне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, провера оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавиће се у Београду, у просторијама Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту подата-
ка о личности,  Булевар краља Александра 15, почев 
од 4. октобра 2017. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени путем телеграма или имејла, 
на адресе које наведу у својим пријавама. 

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава потписана својеручно, са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 

спрема; оригинал или оверена фотокопија  доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено потребно радно искуство).

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

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотоко-
пије доказа, исте морају бити оверене код јавног 
бележника, у општини или суду.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/ уверење о положеном право-
судном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016), прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.

Уколико се кандидат одлучи да не достави (сам) наве-
дена документа, потребно је да попуни изјаву којом се 
саглашава да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција, а коју изјаву је могуће преузе-
ти на веб-страници Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности: http://
www.poverenik.rs/sr/oglasi/konkursi.html. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Пове-
реник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, 11000 Београд, Булевар краља 
Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Небојша Станивуковић, тел. 
011/3408-945, од 10.00 до 14.00 часова и на имејл: 
nebojsa.stanivukovic@poverenik.rs

Опште напомене: Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положе-
ном правосудном испиту. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној код јавног бележника, у општини или 
суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуште-
не, непотписане и неразумљиве пријаве биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. 

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место, у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили тра-
жена документа. 

Посебне напомене: Радни однос се заснива на 
неодређено време, место рада је Београд, Булевар 
краља Александра 15.

Кандидати за извршилачка радна места који први 
пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности: www.poverenik.rs, 
на интернет презентацији Службе за управљање 

кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови“.

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

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Директор Центра за културу 
Барајево

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 25 Статута Центра за културу Барајево, да посе-
дују високо образовање и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. Кандидати уз пријаву подносе: 
предлог програма рада и развоја установе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о школској спреми, доказ о радном искуству 
у струци за директора установе културе, уверење из 
казнене евиденције полицијске управе, уверење да 
се против њих не води кривични поступак. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ЈАГОДИНА

ЈП „ДРУМСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА“
РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Краља Петра I 46

Директор Јавног предузећа 
„Друмски превоз путника“, са 

седиштем у Рековцу
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Јавног предузећа „Друмски 
превоз путника“, са седиштем у Рековцу може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове: да је 
пунолетно и пословно способно, да има стечено висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама, да има 
најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из тачке 2; да 
има најмање три године радног искуства на послови-
ма који су повезани са пословима јавног предузећа, 
да познаје област корпоративног управљања, да има 
радно искуство у организовању рада и вођењу посло-
ва, да није члан органа политичке странке, односно 
да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке, да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци, да лицу нису изре-
чене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно 
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забра-
на вршења позива, делатности и дужности. Струч-
на оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се 
доказним средствима која су подобна да се из њих 
добије сазнање које се очекује. Рок за подношење 
пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса у „Службеном глас-
нику Републике Србије“. Пријава на јавни конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и податке о доказима о 
испуњавању услова за именовање директора који 
се прилажу уз пријаву. Лице задужено за давање 
обавештења у вези са јавним конкурсом је Слађан 
Јаковљевић, запослен у Општинској управи општи-
не Рековац, контакт телефон: 035/8411-544. Пријаве 
са потребним доказима о испуњавању предвиђених 
услова из јавног конкурса достављају се Комисији 

Администрација и управа 
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за спровођење јавног конкурса за избор директора 
у јавним предузећима, на адресу: Општина Рековац, 
Светозара Марковића 2, 35260 Рековац, са назнаком 
„За јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног предузећа ‚Друмски превоз путни-
ка‘, са седиштем у Рековцу“. Докази који се прилажу 
уз пријаву: извод из матичне књиге рођених, доказ 
о стручној спреми, потврда о радном искуству, доказ 
да је кандидат стручњак у једној или више области 
у оквиру делатности предузећа (стручна оспособље-
ност, знања и вештине оцењиваће се доказаним сред-
ствима која су подобна да се из њих добије сазнање 
које се очекује), доказ да није члан органа политич-
ке странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке (изјава 
оверена од стране органа овлашћеног за оверу пот-
писа, да лице није члан органа ниједне политичке 
странке, односно акт надлежног органа политичке 
странке да је лицу одређено мировање функције у 
органу политичке странке), доказ да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му 
нису изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела (уверење или потврда 
издата од стране надлежног органа, надлежног осно-
вног суда и извод из казнене евиденције надлежног 
одељења МУП-а). Потврде из става 1 тачка 9 подтач-
ке 1 до 5 прибављају се од надлежног органа. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена од стране надлежног органа. Неблаговре-
мене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази Комисија одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна жалба. Оглас се 
објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
у публикацији „Послови” и на званичној интернет 
страници Општине Рековац.

КРАЉЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Жике Ваљаревића 1
тел. 036/611-120

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора центра за социјални рад 
може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на кон-
курс, са радном биографијом, кандидат је дужан да 
поднесе програм рада за мандатни период на који се 
врши избор, оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, потврду о радном искуству у струци, 
уверење о држављанству и уверење суда да није 
под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“, на адресу Центар за социјални рад Врњачка 
Бања, Жике Ваљаревића 1, са назнаком „Конкурс за 
именовање директора“.

НОВИ С А Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА 

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

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 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пре-
чишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-5800/2017 од 27. јуна 2017. годи-
не, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

Радно место туристички инспектор-
координатор за Јужнобачки, 
Сремски, Средњобанатски и 

Јужнобанатски управни округ, звање 
самостални саветник

Одељење туристичке инспекције Нови 
Сад, Сектор туристичке инспекције

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о туризму и Закона о инспекцијском надзору 
- усмено, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

III Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Министарство трговине, туризма и телекому-
никација, Секретаријат министарства, Одељење за 
људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места (навести радно место за које се 
подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Маја Наков, тел. 011/361-63-08, Марко 
Ристић, тел. 011/361-78-96, Одељење за људске 
ресурсе.

V Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству; изјава 
о прибављању података о којима се води служ-
бена евиденција у којој се странка опредељује 
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо ње; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе или уве-
рења којим се потврђује стручна спрема која је 
наведена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима 
(уколико кандидат има положен државни стручни 
испит); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама. Фотокопије докумена-
та које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између оста-

Посао се не чека, посао се тражи
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лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је 
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарствa трговине, 
туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.
rs, у делу „Информације/конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: за оглашено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време. 

IX Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се у Београ-
ду, у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило) и просто-
ријама Министарства трговине, туризма и телекому-
никација, Немањина 22-26, почев од 2. октобра 2017. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени теле-
грамом, на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним струч-
ним испитом немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног државног струч-
ног испита. 

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележни-
ка, у општинској управи или суду), биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Минис-
тарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.
mtt.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашеног радног места.

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

ПОЖ АРЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 
83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 
104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-5822/2017 од 27.06.2017. године, Управа за извр-
шење кривичних санкција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство правде - Управа за извршење кривич-
них санкција, Београд, Немањина 22-24

II Радна места која се попуњавају:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА ЖЕНЕ
У ПОЖАРЕВЦУ

1) Радно место шеф Одсека за 
правне и административне послове, 

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области правне науке, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит; најмање три године радног искуства 
у струци. 

У изборном поступку се проверава: познавање 
прописа из области Закона о извршењу кривичних 
санкција - усмено и Закона о државним службени-
цима - усмено. Вештина комуникације - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место руководилац Групе за 
материјално-финансијске послове, 

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит; најмање три године радног искуства у стру-
ци. 

У изборном поступку се проверава: познавање 
Закона о буџетском систему - усмено; вештина кому-
никације - непосредно, кроз разговор са кандидати-
ма.

3) Радно место за медицинско-
техничке послове

звање референт

Услови: средња стручна спрема медицинске струке 
- општи смер, положен стручни испит и 2 године рад-
ног искуства.
У изборном поступку се проверава: познавање 
прописа из области Закона о извршењу кривичних 
санкција - усмено; вештина комуникације - непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

III Место рада: Пожаревац

IV Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом (име и презиме, радна 
биографија, јединствени матични број, адреса и број 
телефона), оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, за стручну спрему која је наведена у условима 
за радно место), уверење из суда да се против кандида-
та не води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности (не старије од 30 дана), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци), 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно правосудном испиту.

Сходно члану 64 Закона о државним службеници-
ма, кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, а нису приправници, подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандида-
ти који немају положен државни стручни испит могу 
се примити на рад под условом да положе државни 
стручни испит до окончања пробног рада.

Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницма о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њих. Одредбама чл. 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави даће те податке 
прибавити сама.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) 
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. Обра-
зац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена у општини или суду или 
код јавног бележника. Сви докази прилажу се на 
српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик и 
оверени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити ностри-
фикована.

Посебни услови за запослење: Према члану 
253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, број 55/14), предвиђено је 
да се у радни однос у Управи не може примити лице 
које је осуђено због кривичног дела које се гони по 
службеној дужности, лице које је осуђено на безус-
ловну казна затвора у трајању дужем од три месе-
ца и лице за које, у складу са прописима којима је 
уређено вршење безбедносних провера, постоје без-
бедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Рок за пријаву је од 06.09.2017. до 
14.09.2017. године.

Администрација и управа 
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VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак у просторијама Управе за извр-
шење кривичних санкција, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на адресе наведене у пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-26, 11000 Београд са назнаком „За јав-
ни конкурс“. Лица која су задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/363-11-93.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или овереној фотоко-
пији од надлежног органа, као и неблаговремене и 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у листу 
„Послови“ и на сајту Министарства правде - Управе 
за извршење кривичних санкција.

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

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
тел. 033/714-037

Општински правобранилац
на период од пет година

УСЛОВИ: а) Општи услови: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има про-
писану стручну спрему, да му раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локлне самоу-
праве, због теже повреде дужности из радног одно-
са, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу.

б) Услови прописани чланом 8 Одлуке о Општинском 
правобранилаштву („Службени гласник општине 
Пријепоље“ бр. 10/14): завршен правни факултет, 
положен правоснажни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на јавни оглас 
приложити следећу документацију, у оригиналу или 
у овереној копији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном 
правном факултету, доказ о положеном правосуд-
ном испиту, доказ о радном искуству, исправе којима 
се доказује да кандидату раније није престајао радни 
однос у државнома органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице лолалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа; уверење 
Министарства унутрашњих послова - полицијске 
управе да кандидат није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
(не старије од 6 месеци). Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Одредбом чла-
на 9 и члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку („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 стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Документа о чињеницама о којима се води службена 

евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном пра-
восудном испит. Потребно је да учесник конкурса, 
уз напред наведене доказе, достави изјаву у којој се 
опредељује за једну од могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве може 
се преузети на интернет презентацији Општине 
Пријепоље: www.prijepolje.rs. Пријаву на јавни кон-
курс, са доказима о испуњености услова јавног кон-
курса, доставити у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на јавни оглас за постављање Општинског 
правобраниоца Општине Пријепоље“, на адресу: 
Општина Пријепоље Општинско веће, Трг братства 
и јединства 1, Пријепоље. Рок за подношење прија-
ве на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Лице задужено за 
давање обавешетења о конкурсу, у периоду од 10 
до 13 часова: Горица Костић, телефон: 033/714-073, 
Служба за управљање кадровима.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануар 114

Директор Центра за социјални рад
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад 
може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких, андра-
гошких и социјалних наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на кон-
курс, са радном биографијом, кандидат је дужан да 
поднесе програм рада за мандатни период на који 
се врши именовање, оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми, потврду о радном искуству у сруци, 
уверење о држављанству, уверење да није осуђиван 
и да се протв њега не води кривични поступак. Кон-
курс остаје отворн 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, а пријаве на конкурс могу 
бити послате поштом или предате непосредно у 
Центру за социјални рад Прибој, сваког радног дана 
од 8 до 15 часова, на горенаведену адрасу. Небла-
говремено поднете пријаве и пријаве без потребне 
документације неће се разаматрати.

СОМБОР

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО
„ПЛАВА ПТИЦА“ ОПШТИНЕ КУЛА

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање у 
складу са одговарајућим правилником о врсти обра-
зовања: 1) на студијама првог (академске студије од 
240 ЕСПБ) и/или другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Захтевана струка: дипломирани дефе-
ктолог, дипломирани социјални радник, дипломира-
ни психолог, дипломирани правник, дипломирани 
педагог. Познавање рада на рачунару, лиценца за 
рад у социјалној заштити, најмање 5 година рада у 
установи или код пружаоца услуге социјалне зашти-
те на стручним пословима социјалног рада. Потреб-
на документација: очитана лична карта, фотокопија 
дипломе о стеченом образовању (оверена), фотоко-
пија лиценце за рад у социјалној заштити - стручни 
радник, доказ о радном искуству на стручним посло-

вима у социјалној заштити (уговори о раду, потвр-
да послодавца), план рада за мандатни период од 
4 године, радна биографија/CV. Рок за подношење 
документације на конкурс је понедељак 11. сеп-
тембар, до 12 часова (без обзира на начин слања). 
Пријаве се подносе путем поште, на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ВРШАЦ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 20
тел. 013/838-053, 832-902
e-mail: muzejvrsac@mts.rs

Конкурс за именовање директора устано-
ве објављен 30.08.2017. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 88

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, да има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолош-
ких, педагошких и андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник; да има најмање 5 година радног искуства у 
струци; да није под истрагом, да се против њега не 
води кривични поступак и да није осуђиван; да посе-
дује организаторске способности. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству у 
струци (потврда), радну биографију, уверење да није 
под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак, уверење да није осуђиван. Уз прописану 
конкурсну документацију кандидат подноси програм 
рада Центра за мандатни период на који се врши 
избор. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се Центру за 
социјални рад Зајечар, Генерала Гамбете 88, 19000 
Зајечар, са назнаком „За конкурс за именовање 
директора“. Контакт телефон: 019/420-280.

ЗРЕЊАНИН

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
23000 Зрењанин, Принципова 22-26

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. за директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне еду-
кације и рехабилитације, социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука; 2. кандидат 
треба да има најмање пет година радног искуства у 
струци; 3. да има општу здравствену способност; 4. 
да није кажњаван за дела која га чине неподобним 
за обављање послова и задатака у установи, однос-
но да није кажњаван за кривична дела из групе кри-
вичних дела против живота и тела, против слобода 

Администрација и управа 
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и права човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне слободе, 
против брака и породице, против службене дужнос-
ти, као и против уставног уређења и безбедности 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: основне биографске податке, 
уверење о држављанству, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе, уверење надлежног суда 
да не постоје законске сметње, односно забране за 
обављање послова директора (да се против лица не 
води истрага, нити је подигнута оптужница) и потвр-
ду из казнене евиденције МУП-а, доказ (потврду) о 
радном искуству, фотокопију личне карте, програм 
рада за мандатни период. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити непосредно или поштом, на адре-
су: Геронтолошки центар (За конкурсну комисију), 
Зрењанин, Принципова 22-26. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

      
        Трговина и услуге

„PRO - TECH MAX“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 109/2
тел. 011/423-05-18

Координатор
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за без-
бедност, радно искуство 6 месеци, познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање енглес-
ког језика (средњи ниво), пожељно ППЗ, пожељна 
лиценца, пожељна дозвола за ношење оружја, да кан-
дидати нису осуђивани, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: hr@protechmax.rs, до 15.09.2017. године.

DOO „SELECTA M&S“
19350 Књажевац, Књаза Милоша 85

тел. 019/734-511, 069/734-511
e-mail: msselecta@yahoo.com

Менаџер хотела
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, еко-
номско усмерење, пожељно је радно искуство у 
пословима хотелијерства, финансијама, рад на рачу-
нару, знање енглеског језика.

Конобар
на одређено време 3 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Кувар
на одређено време 3 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Рецепционер
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство; обавез-
но познавање рада на рачунару и страних језика. 
Пожељно је да на овом радном месту буде особа 
женског пола.

Одржавалац расхладних уређаја и 
инсталација

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање, са основним познавањем 
машинства и електронике.

Хигијеничарка
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

Трговац
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Возач Б категорије
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Пекар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

Месар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: Постоји могућност обуке радника и прије-
ма на неодређено време. Пријаве и информације на 
бројеве телефона: 019/734-511, 069/734511, e-mail: 
msselecta@yahoo.com или лично у просторијама 
„Selectа M&S“ у Књажевцу, Књаза Милоша 1.

МИМОЗА КОЗМЕТИКА
11000 Београд, Грачаничка 13

тел. 060/550-5675

Козметичар
на одређено време

Педикир
на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, пожељ-
но радно искуство на наведеним пословима. Канди-
дати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок 
за пријаву: 30 дана од дана објављивања огласа.

ПЕКАРА „ТРПКОВИЋ“ ДОО
11120 Београд (Звездара), Димитрија Туцовића 

60
тел. 011/241-5222

Продавац у пекари
место рада: Београд - Вождовац, 

Звездара и Савски венац
7 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и радно 
искуство; ради се 48 сати недељно, рад је у сменама. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити Слађани 
Веселиновић, на бројеве телефона: 065/2457-821 и 
011/2457-821 или послати радну биографију на мејл: 
pekaratrpkovic.posao@gmail.com. Конкурс је отворен 
до 1.10.2017.

ДОО „ALARM GUARD 016“
16000 Лесковац, Млинска бб ПЦП+1, локал 44

тел. 061/278-3443
e-mail: office@alarmguard016.rs

Радник у обезбеђењу имовине и 
лица

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство; возачка дозвола Б категорије, 
лиценца за вршење основних послова службеника 
обезбеђења - без оружја, лиценца за вршење осно-
вих послова службеника обезбеђења - са оружјем, 
теренски рад; рад у сменама, ноћни рад, радно место 
са повећаним ризиком, рад ван просторија послода-
вца; обезбеђен превоз и исхрана; стручни испит или 
лиценца, лиценца за рад ФТО са оружјем или без. 
Заинтересовани кандидати треба да доставе радне 
биографије на и-мејл: office@alarmguard016.rs или 
редовном поштом на адресу: 16000 Лесковац, Млин-
ска бб+1, локал 44. За све информације позвати тел. 
061/278-3443. Оглас је отворен до 1.10.2017. године.

„ZU GOODWILL“ APOTEKA SUBOTICA
24000 Суботица, Матије Гупца 14

тел. 064/825-1474

Магационер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког образо-
вног профила. Заинтересовани кандидати могу своје 
биографије послати на мејл: ljiljana.maglajcic@gwa.
rs или позвати на горенаведени контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 30.09.2017.

„ЗВЕЗ ТУРС“ ДОО
11000 Београд, Ћирила и Методија 2А

тел. 063/83-86-278

Конобар
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство. Радно место је ресторан „Чарапићев 
брест“, заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 063/83-86-278. Конкурс остаје отво-
рен до попуне радног места.

ИДИ У ПЕРШУН
11000 Београд, Немањина 5

тел. 065-249-5009

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељ-
но са искуством у продаји, пекари, припреми брзе 
хране; рад са воћем и поврћем, припрема сокова. 
Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: jelena.
dzodic1973@gmail.com или да се јаве на наведени 
број телефона. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетомwww.nsz.gov.rs
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КРОЈАЧКА РАДЊА „ДАША“
11000 Београд, Страхињића бана 62

тел. 063/631-164

Кројач - моделар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; најмање 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве на наведени број телефона. 
Рок за пријаву је 15.09.2017. године.

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

тел. 062/202-072

Конфекцијски шивач
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било 
ком занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве 
слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

DOO AKADEMIJA „OXFORD-AGENT“
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 21 (локал 8)

Тржни центар „Стара пошта“

Координатор
3 извршиоца

УСЛОВИ: Радне биографије са фотографијом 
доставити на мејл: ivan.lukic@akademijaoxford.
com. Јављање кандидата на контакт телефон: 
069/1040-584 (Иван Лукић). Биће контактирани 
само кандидати који уђу у ужи избор.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Оператер на машини за шивење
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању; пробни рад 6 месеци.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ ДОО
37000 Крушевац, Јасички пут бб

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

Радник у малопродаји
у пољопривредној апотеци у Житковцу, 

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер 
заштите биља; пробни рад 1 месец, знање рада на 
рачунару.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „МИЊОН“
18000 Ниш

тел. 018/249-953

Козметичар, педикир - маникир
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 12 
месеци.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„УВОЗ И ИЗВОЗ АЛУ - ТЕХНИК“ ДОО

11320 Велика Плана, Милоша Великог 14
тел. 069/403-9933

Трговац
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању про-
давац или IV степен стручне спреме у занимању 
економски техничар, радно искуство од најмање три 
месеца; поседовање возачке дозволе Б категорије, 
основна информатичка обука (Windovs, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво; 
пробни рад у трајању од једног месеца. Кандидати 
се могу јавити у периоду од 8 до 17 часова, у прос-
торијама послодавца у улици Милоша Великог 14 
или на контакт телефон: 069/403-9933, достављање 
радних биографија на увид.

„ПЕКАРА ТОМА“ ДOO 
Београд, Београдска 14

Продавац
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Трајање конкурса: до 28.09.2017. 
Јављање на контакт телефон: 063/479-007, особа за 
контакт Мирјана Илић Пирић или радне биографије 
послати на e-mail: centar@pekaratoma.rs.

„ПАНОНИЈА УВД“ ДОО
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 6

тел. 064/1615-609
e-mail: urosivanovic@sbb.rs

Књиговодствено-финансијски 
радник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни економиста за општу економију, банкарство и 
финансије или дипломирани економиста, VI/2 сте-
пен - струковни економиста, VI/1 степен - економис-
та за финансије, рачуноводство и банкарство, IV сте-
пен - економски техничар или књиговођа; возачка 
дозвола Б категорије; обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на горенаведене телефоне и мејл. Рок за 
пријаву: до 30.09.2017.

„WAFFELE BOSS“
ИВАН НАЏИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА 

РАДЊА
21000 Нови Сад, Максима Горког 4Б

тел. 063/1563-063

Радник у кухињи
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; енглески 
језик - почетни ниво; рад у сменама; обезбеђена 
исхрана. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву: до 11.09.2017.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад
тел. 021/422-266

Спремачица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Обезбеђен пре-
воз и исхрана. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву: до 30.09.2017.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд - Нови Београд

Партизанске авијације бб
тел. 064/6582-346

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник обезбеђења
за рад у Новом Саду

на одређено време 12 месеци
15 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стру-
чне спреме; возачка дозвола Б категорије; пожељ-
но знање енглеског језика и основна информатичка 
обука. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон и мејл. Рок за пријаву: до 29.09.2017.

„ДОМАЋА ТРГОВИНА“ ДОО
11070 Београд - Нови Београд

Омладинских бригада 90б
тел. 060/6102-575

e-mail: dragana.petrovic@domacatrgovina.rs

Пекар - излагач
за рад у Новом Саду

на одређено време 1 месец
10 извршилаца

Месар - излагач
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

Готова јела - излагач
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

Магационер - излагач
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

Касир - излагач
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

Деликатес - излагач
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на горенаведени телефон 
и мејл. Рок за пријаву: до 30.09.2017.

„RIBBONS“ TR NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина

тел. 060/0561-716

Паковање поклона и декорација 
балонима

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сме-
нама, пожељно искуство у раду у трговини и на каси. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за пријаву: до 09.09.2017.

„BPS SECURITY“ DOO
Београд - Савски венац, Краља Милутина 53/2

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

16 извршилаца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме; рад у сме-
нама, место рада Београд. Трајање конкурса: до 
31.09.2017. Потребно је да кандидати пошаљу своје 
радне биографије на и- мејл: belgradeprotection@
gmail.com или да се јаве на контакт телефон 063/118-
27-36. 

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ АД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Неквалификовани радник
10 извршилаца

на одређено време од 12 месеци, рад на 
терену (Београд, Ресник, Ваљево)

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; рад-
но место са повећаним ризиком. Рок трајања конкур-
са: до попуне радних места. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на горенаведени број телефона, 
особа за контакт Драгана Нововић.

Ауто-механичар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно иску-
ство на пословима ауто-механичара.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно иску-
ство на пословима ауто-електричара.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографија-
ма послати на мејл адресу: konkurs @geosonda.org 
или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183, 
особа за контакт Драгана Нововић.

Кадровски референт
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (гим-
назија, правно-биротехничка школа), познавање 
рада на рачунару (Word и Excel), искуство у поступку 
пријаве и одјаве радника на обавезно здравствено 
и социјално осигурање, познавање основних закон-
ских прописа из области радног права.

Финансијско-рачуноводствени 
референт

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV сте-
пен стручне спреме (економски техничар), познавање 
рада на рачунару (Word и Excel), искуство у поступку 
вођења књига у складу са рачуноводственим пропи-
сима - рад на обради финансијских података, извода, 
улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног 
директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII 
степен стручне спреме, напредно познавање рада 
на рачунару, виши ниво познавања најмање једног 
страног језика; искуство у организационим послови-
ма.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за радно место кадров-
ског референта, финансијско- рачуноводственог 
референта и пословног асистента генералног дирек-
тора, са кратким биографијама, слати искључиво на 
мејл адресу: konkurs @geosonda.org.

„ABA GROUP“ DOO
Београд, Земун Поље

тел. 060/3001-110
e-mail: jelena@abagroup.rs

ABA Group d.o.o., које се бави уступањем људ-
ских ресурса, за свог клијента ТЕЛУС а.д., 
Палмотићева 2, Београд оглашава конкурс за 
слободно радно место:

Логистичка подршка продаје
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство; минимум 6 месеци на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. Трајање кон-
курса: 08.09.2017. године. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве послодавцу на горенаведени кон-
такт телефон и да своје радне биографије доставе 
путем мејла.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
на одређено време

50 извршилаца

Место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, Кру-
шевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи Мила-
новац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил и радно искуство. 
Пожељно основно познавање енглеског или руског 
језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на назна-
чене контакт телефоне или да своје радне биогра-
фије доставе на мејл адресу послодавца.

„KLEFFMANN“ DOO
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3247-031, 7702-494, 063/331-938, 
062/331706

Теренски анкетар
10 извршилаца по округу - Јабланички, 

Поморавски, Јужнобанатски, 
Јужнобачки, Западнобачки, Сремски, 

Севернобачки, Средњебанатски, 
Моравички, Колубарски, Расински, 
Поморавски, Рашки, Шумадијски и 

Златиборски; општина пребивалишта 
кандидата или суседна најближа 

општина

Опис посла: вршење анкетирања за пројекте јабуке 
и малине.

УСЛОВИ: средње образовање; пожељно је поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Кандидати који 
су радили сличне послове имаће предност приликом 
избора. Теренски рад; послодавац сноси трошкове 
превоза (аутобуске карте или рачуне за гориво). За 
кандидате који ће бити ангажовани послодавац орга-
низује обавезну обуку у трајању 2-3 сата у току дого-
вореног дана у Београду и рефундира трошкове пре-
воза. Радно ангажовање је по уговору о привременим 
и повременим пословима, у периоду 05.09-05.10.2017. 
године. Трајање конкурса: до 10.09.2017. године. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горена-
ведене бројеве телефона, особа за контакт Бранислав 
Милић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме. 

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђело-
вац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања 
конкурса: до попуне радних места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведени 
телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време 12 месеци

100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

Место рада: подручје Републике Србије изузев Бео-
града.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељан 
стручни испит ППЗ и обука за руковањем оружја. 
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
се могу јавити послодавцу путем телефона или 
послати радну биографију послодавцу путем кон-
такт мејла.

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

тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електромонтер
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромон-
тер - инсталатер; без обзира на радно искуство; 
возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, 
обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити послодавцу путем контакт мејла или путем 
телефона. 

Електроинсталатер
на одређено време 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинста-
латер; без обзира на радно искуство; возачка доз-
вола Б категорије; теренски рад. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или 
путем телефона.

Дипломирани инжењер 
електротехнике

на одређено време

УСЛОВИ: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу контактирати послодавца путем теле-
фона или доставити радне биографије на имејл адресу 
послодавца.

Трговина и услуге

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС www.nsz.gov.rs
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„AMOROSO & DR LUIGI“ ДОО ВРАЊЕ
Дарвинова бб, Врање

e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: продаја медицинске обуће, образовање 
минимум IV степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил и радно искуство; обавезно 
познавање бугарског језика; познавање рада на 
рачунару; комуникативност и одговорност у раду. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на напред назначену мејл адресу послода-
вца.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

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

Комерцијалиста
за рад на терену, у Београду

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола 
Б категорије; радно искуство у продаји школског, 
канцеларијског и рекламног материјала - годину 
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе послодавцу путем мејла адресе или 
телефона. 

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Соко Бања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме траженог 
образовног профила; радно искуство 12 месеци. 
Пуно радно време, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити послода-
вцу путем контакт мејла или путем телефона.

„COMPANY SU AZOTARA” DOO
Максима Горког 8, Суботица

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Бравар
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу 
фабрике. Место рада: Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању. Обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен пре-
воз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт 
телефон послодавца, особа за контакт: Јасмина 
Новаковић.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног вре-
мена 8 сати, рад у сменама; послодавац организује 
обуку за рад на каси; прецизност и одговорност 
запослених лица у раду са новцем; неопходно је 
да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, 

одговорни, комуникативни, спремни да уче и напре-
дују; послодавац редовно исплаћује плату, бонусе 
и награде, плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и 
награде. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве надлеж-
ном саветнику за запошљавање ради пријављивања 
за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног вре-
мена 8 сати, рад у сменама, ноћни рад, послода-
вац организује обуку за дато радно место; прециз-
ност и одговорност у раду са новцем; неопходно је 
да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, 
одговорни, комуникативни, спремни да уче и напре-
дују; послодавац редовно исплаћује плату, бонусе 
и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и 
награде. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве надлеж-
ном саветнику за запошљавање ради пријављивања 
за групни разговор са послодавцем.

„HUTCHINSON“ DOO RUMA
Рума, Индустријска 71

тел. 069/1112-756
e-mail: biljana.zivanov@hutchinson.com.world

Шеф рачуноводства
Опис посла: обрачун ПДВ-а, извештавање према 
групи, израда буџета и форкаста, књижење факту-
ра, cash flow извештаји, сарадња са банкама.

УСЛОВИ: економиста, VI и VII степен стручне спре-
ме; радно искуство минимум 2 године на руково-
дећим позицијама у сектору финансија; пожељно у 
индустрији/производњи; познавање рада на рачуна-
ру MS Office пакет - обавезно, САП - пожељно, знање 
енглеског језика (виши ниво). Дужина радног време-
на 8 сати дневно, рад у сменама, пробни рад 6 месе-
ци. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем мејл адресе или да се јаве на контакт телефон 
послодавца (Биљана Живанов).

„ORION WORLD“ DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац, Горњомилановачка 45

тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Оператер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске 
струке; обавезно искуство у траженом занимању 
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, пробни рад 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

Програмер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу 
са цртежима купца.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске 
струке; обавезно искуство у траженом занимању 
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, пробни рад 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-

ресовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ 

КОМПЛЕКС“ КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног 
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног 
ревизора. Дужина радног времена: 40 сати недељно. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фон.

       Медицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава
слободна радна места за држављане Репу-
блике Србије за рад у СР Немачкој, у складу 
са Споразумом о посредовању и привреме-

ном запошљавању радника, држављана 
Републике Србије у Савезној Републици 

Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за ста-
ра лица на месту асистента за здравствену негу до 
признавања дипломе у СР Немачкој, а после призна-
вања дипломе рад на пословима квалификованог 
здравственог радника

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и 
запослени кандидати, без обзира да ли су пријавље-
ни на евиденцију Националне службе за запошља-
вање; минимум средња медицинска школа (IV 
степен); образовни профил: медицинска сестра - 
техничар општег или педијатријског смера; позна-
вање немачког језика на минимум А2 нивоу, пре-
ма Европском референтном оквиру за језике (опис 
ниже у тексту); положен стручни испит за медицин-
ску сестру/техничара општег или педијатријског сме-
ра; предност ће имати кандидати са знањем немач-
ког језика на Б1 нивоу или вишем, према Европском 
референтном оквиру за језике.
Описи нивоа знања језика према Европском 
референтном оквиру за језике
А2 - кандидат разуме реченице и често употребља-
ване изразе који су у вези са областима непосред-
ног значења (на пример: информације о личности 
и породици, куповини, раду и непосредном окру-
жењу). У стању је да се споразуме у једноставним, 
рутинским ситуацијама које се односе на једноставну 
и директну размену информација о познатим и уоби-
чајеним стварима. У стању је да једноставним речи-
ма опише своје порекло и образовање, непосредно 
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, 
када се употребљава јасан стандардни језик и када 
се ради о познатим садржајима везаним за посао, 
школу, слободно време итд. У стању је да се снађе у 
највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земљама немачког говорног подручја. У 
стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању 
је да говори о искуствима и доживљајима, да опише 
своје снове, наде и циљеве, и да укратко образложи 
своје планове и ставове.

Трговина и услуге / Медицина
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Радно искуство: Предност ће имати кандидати са 
актуелним радним искуством у струци. Под актуел-
ним радним искуством се подразумева: радно иску-
ство у струци у последње 4 године, стручна пракса 
односно стаж за кандидате који су тек завршили 
школу и имају положен стручни испит за медицинску 
сестру - техничара или за педијатријску сестру - тех-
ничара. За кандидате који су се преквалификовали 
важе следећи услови: уколико је кандидат завршио 
медицинску школу ССС, неки други смер (изузев 
општег и педијатријског) потребно је да преквали-
фикација траје минимум 2 године и да је положио 
стручни испит за медицинску сестру/техничара. 
Уколико је кандидат завршио другу средњу школу, 
односно другог је занимања (осим медицинске шко-
ле) потребан је доказ о преквалификацији у трајању 
од минимум 2 године и након тога мора да има радно 
искуство у трајању од минимум 2 године у струци у 
последње четири календарске године (у радно иску-
ство улази и период стручне праксе у трајању од 6 
месеци).

Предност ће имати кандидати са радним 
искуством и/или интересовањем у следећим 
областима: клиничка одељења са лежећим 
пацијентима, болничка и патронажна нега ста-
рих лица, рехабилитација (пре свега неурологија), 
педијатријска нега (код кандидата који су завршили 
педијатријски смер). Обавезно у биографији навес-
ти комплетно радно искуство. Доказе о радном 
искуству није неопходно доставити уз документацију 
за пријаву, али ће бити потребни касније кандидати-
ма који буду одабрани за учешће у пројекту.

Врста радног односа: на одређено време на 
позицији асистента за здравствену негу, односно 
до нострификације дипломе за здравственог радни-
ка. Након нострификације дипломе радни однос се 
може засновати и на неодређено време на позицији 
здравственог радника, а запослени има могућност 
да након одређеног периода, у складу са Законом о 
боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за 
добијање сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са позитив-
ним прописима СР Немачке, нострификација дипло-
ме за здравственог радника је обавезна најкасније у 
року од 12 месеци од заснивања радног односа на 
одређено време.

Зарада: почетна плата износи 1.900 евра (бруто) 
до признавања дипломе за здравственог радника, уз 
одређена регионална одступања.

Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно 
пружа подршку у проналажењу истог, а запослени 
у целости или делом партиципира у трошковима. 
Трошкове превоза на релацији Република Србија - 
СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација: пропратно писмо на 
немачком језику (пример за писање пропратног пис-
ма можете преузети у организационим јединицама 
НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних цен-
тара); радна биографија/CV на немачком и српском 
језику (пример за писање пропратног писма можете 
преузети у организационим јединицама НСЗ и канце-
ларијама миграционих сервисних центара); диплома 
завршене школе (оверена копија); доказ о положе-
ном стручном испиту (оверена копија); сертификат о 
стеченом знању немачког језика, за кандидате који 
поседују сертификат (копија). Поседовање сертифи-
ката о стеченом знању немачког језика није неоп-
ходно за учешће на конкурсу.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: Кан-
дидати који су пријављени на евиденцију Националне 
службе за запошљавање потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошља-
вање радника за здравствену негу у СР Немачкој - Проје-
кат Triple Win“. Кандидати који нису пријављени на еви-
денцију Националне службе за запошљавање потребна 

документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, 
са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену 
негу у СР Немачкој - Пројекат Triple Win“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
о месту и термину обављања интервјуа за учешће 
у Пројекту Triple Win са представницима Немачке 
савезне агенције за рад. Разговор ће се водити на 
немачком језику, а по потреби је обезбеђен и прево-
дилац. Након обављеног интервјуа биће организова-
но језичко тестирање.

Кандидати који буду изабрани од стране представ-
ника Немачке агенције за рад биће укључени у 
Пројекат Triple Win - регионалне сарадње на миг-
рацији радне снаге, који ће кандидатима пружати 
подршку у припреми, проналажењу посла, одлас-
ку (добијање радне дозволе и визе) и интеграцији 
у СР Немачкој. Пројекат Triple Win - у организацији 
Немачке агенције за рад (БА) и Немачког друштва 
за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз 
курсеве језика, као и петодневни курс припреме за 
рад и живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе 
додатну документацију, након укључивања у проје-
кат.

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

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 

10
тел. 011/2416-836, 2407-730

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

тел. 018/501-213

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок за пријаву: 30.09.2017. 

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8231-980

Доктор медицине
4 извршиоца

Опис посла: ради послове лекара у ОЈ Дома здравља 
према распореду непосредног руководиоца тима, 
учествује у едукацији кадрова, ради на указивању 
хитне медицинске помоћи применом свих правила 
медицинске струке, воси евиденцију о спроведеним 
интервенцијама и обавља друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је 
начелнику Службе хитне помоћи.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит, поседо-
вање лиценце за рад, познавање рада на рачунару, 
поседовање возачке дозволе Б категорије, спрем-
ност за рад у сменама и рад ноћу. Кандидати дос-
тављају: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
диплому медицинског факултета, у оригиналу или 
овереној фотокопији, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, решење 
о лиценци издато од Лекарске коморе Србије.

Медицинска сестра - техничар
Опис посла: у ординацији и на терену обавља посло-
ве свог занимања по налогу непосредног руково-
диоца тима, води здравствену и другу евиденцију у 
вези са пружањем здравствене заштите, врши обуку 
приправника за занимање медицинска сестра - тех-
ничар, управља моторним возилом. За свој рад одго-
вара одговорној сестри Службе за хитну медицинску 
помоћ.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит, лиценца за рад у струци, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије, спремност за рад у сменама и рад ноћу. 
Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оригинал или оверену 
фотокопију решења о лиценци или упису у комору. 
Пријаве се достављају у затвореним ковертама, са 
назнаком „Пријава на оглас - не отварати“, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на горенаведу адресу Дома здравља. Неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 

Карађорђевића 85

Доктор стоматологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
стоматолошки факултет, положен стручни испит, 
лиценца за рад. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат треба да достави: фотокопију личне кар-
те, уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном стоматолошком факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору, уверење суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и уверење Минис-
тарства унутрашњих послова да није правоснажном 
судском одлуком осуђиван за кривично дело. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са траженом документацијом сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс 
- не отварати“. Изабрани кандидат приликом засни-
вања радног односа дужан је да достави и лекарско 
уверење о способности за рад.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

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

www.obp.rs

Хистолошки лаборант
у Служби за патолошку дијагностику 

Опште болнице Пожаревац, на одређено 
време до 3 месеца, због повећаног обима 

посла

Опис послова: прима послат оперативни и други 
материјал, асистира лекару при раду, припрема при-
бор за рад, издаје резултате, води потребну докумен-
тацију и остало по налогу непосредног руководиоца; 
рад се одвија у отежаним условима због изложености 
инфекцији; за свој рад непосредно је одговоран глав-
ном техничару службе за патолошку дијагностику.

Медицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном и завршена средња медицинска школа хис-
толошког или лабораторијског смера и положен 
стручни испит. Уз пријаву треба доставити: 1. крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, 2. 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи хистолошког или лабораторијс-
ког смера, 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, 4. извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
шест месеци). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лицен-
це. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 
135, 12000 Пожаревац. 

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време по основу замене, до 
повратка привремено одсутне запослене 

са трудничког, односно породиљског 
боловања

УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа, 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 
најмање 6 месеци радног искуства, возачка дозво-
ла Б категорије. Документација коју кандидат треба 
да приложи уз пријаву: CV - биографија, диплома 
о завршеној средњој школи (фотокопија), уверење 
о положеном стручном испиту (фотокопија), фото-
копија личне карте, фотокопија радне књижице 
или потврда којом се потврђује да кандидат има 6 
месеци радног искуства, фотокопија возачке доз-
воле, извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци од дана објављивања огласа), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања огласа). Кандидат који буде изабран 
приликом закључивања уговора мора донети ове-
рене фотокопије дипломе о завршеној средњој шко-
ли и уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација. 
Одлука о избору ће бити објављена на сајту ЗУ Апо-
тека „Смедерево“: www.apotekasmederevo.co.rs, осо-
ба за контакт Јелена Којић, телефон 026/641-070. 
Пријаву са потребном документацијом доставити на 
адресу: Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Сме-
дерево.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе пнеумофтизиологије, 
на одређено време до повратка стално 

запослене на рад са боловања ради неге 
детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа, положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, извод из МК венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Oпшта болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине
3 извршиоца

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

Медицинска сестра
9 извршилаца

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву у 
којој наводе за које послове се пријављују, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или ове-
рену фотокопију решења о упису у комору, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављаснтву, 
потврду да се против њих не води истражни и кри-
вични поступак. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији посло-
ва Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здраственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор, уколико су потребне 
додатне информације које могу бити важне за доно-
шење одлуке о пријему. Одлука о одабиру кандида-
та биће истакута на огласној табли Опште болнице 
Нови Пазар, у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве са документацијом доставити на горенаве-
дену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

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

www.obp.rs

Лекар опште медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања, на одређено време до 3 

месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болесни-
ке на одељењу и у амбуланти, обавља одређене 
интервенције и поступке, организује прикупљања 
лабораторијских и других дијагностичких анализа 
неопходних за оцену здравственог стања и потре-
бе специјалисте, пружа хитне медицинске услуге, 
заједно са тимом лекара одређене службе спроводи 
мере здравственог васпитања и просвећивања, води 
потребну документацију.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да има и завршен медицински 
факултет (VII степен/мастер студије) и положен 
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести 
за које радно место се пријављујете, треба достави-
ти: кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету (VII степен/мастер студије), 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија, не старији од шест месе-
ци). Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Пријаву са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Пожа-
ревац, Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: VII степен стручне спреме, завршен економски 
факултет и радно искуство на пословима финансија 
и руковођења најмање 5 година. Уз молбу кандидати 
треба да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, извод 
из матичне књиге рођених/венчаних и биографију. 

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет и положен стручни испит. Уз молбу 
кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, уверење о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних и биографију. 

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - смер лабораторијски техничар 
и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба 
да приложе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних и биографију. 

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер физиотерапеутски техни-
чар и положен стручни испит. Уз молбу кандидати 
треба да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о 
положеном стручном испиту, извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних и биографију. 

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - општи смер и положен стручни 
испит. Уз молбу кандидати треба да приложе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених/венчаних 
и биографију.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог центра 
Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Медицина
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање шест месеци радног иску-
ства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију, фотокопију личне крате, фотокопију дипломе 
о завршеној школи, фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испту, фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за пријем медицинске сестре - техничара, на 
одређено време по основу замене, до повратка рад-
ника са боловања - 1 извршилац“. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се примају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16

тел. 011/3054-044

Медицински техничар или 
санитарно-еколошки техничар

на одређено време до 15. децембра 
2017. године, ради извршења одређеног 

посла
7 извршилаца

Задаци радног места: 1 послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у здравственим и дру-
гим установама, 2. послови систематске дерати-
зације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 
3. управљање моторним возилом, вожња за пот-
ребе обављања ДДД послова, одржавање вози-
ла (чишћење и прање) и вођење документације о 
исправности и коришћењу возила, 4. учествује у 
пословима мониторинга ДДД послова у програмским 
активностима, 5. ДДД послови у карантинским усло-
вима по епидемиолошким индикацијама, 6. послови 
на одржавању опреме, 7. ДДД послови у карантин-
ским условима по епидемиолошким индикацијама, 8. 
ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди 
и ванпривреди.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
струка (медицински техничар, санитарни техничар 
или санитарно-еколошки техничар), положен курс 
за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезин-
секције и дератизације и дозвола за управљање 
моторним возилом Б категорије. 

Оперативни техничар
на одређено време до 15. децембра 

2017. године, ради извршења одређеног 
посла

5 извршилаца
Задаци радног места: 1. оперативно технички 
послови дезинфекције, дезинсекције и дератиза-
ције у заштити животне средине, заштити биља,  
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и 
ванпривреди, 2. послови систематске дератиза-
ције, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 3. 
учествује у пословима мониторинга ДДД послова 
у програмским активностима, 4. обавља послове 
припреме препарата, справљање радних смеша, 
паковање, размеравање и достављање препарата 

за обављање ДДД послова извршиоцима на тере-
ну, 5. управљање моторним возилом, вожња за 
потребе обављања ДДД послова, одржавање вози-
ла (чишћење и прање) и вођење документације о 
исправности и коришћењу возила, 6. послови на 
одржавању опреме.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме техничких и 
административних струка, положен курс за рад са 
биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације и дозвола за управљање моторним 
возилом Б категорије. 
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази 
о испуњености услова конкурса у неовереним фото-
копијама (фотокопија дипломе и уверења/потврда 
о положеном курсу за рад са биоцидима у области 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија 
возачке дозволе). Пријаве са траженим прилозима 
се достављају на адресу Завода за биоциде и меди-
цинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа подлежу провери знања из области ДДД 
послова. Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Специјалиста ортопедије вилица
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјалиста 
ортопедије вилица, уверење о положеном стручном 
испиту.

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
уверење о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба број 3) на наведеној адреси, са наз-
наком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремачица
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа. Уз пријаву која садржи кратку биографију, 
кандидат треба да достави оверену фотокопију 
дипломе/сведочанства о завршеној школи и обичну 
неоверену фотокопију личне карте.

Кројачица
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ кројач, 6 
месеци радног искуства. Кандидат уз пријаву са 
кратком биографијом треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, 
доказ о радном искуству и обичну неоверену фото-
копију личне карте.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу болнице, 
уз назнаку: „За оглас за пријем у радни однос“ или 
лично предати у правну службу Специјалне болнице.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слобода бб
тел. 034/6370-276

Референт за кадровске послове
УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани 
правник (седми степен стручне спреме). Општи усло-
ви за заснивање радног односа утврђени су Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), а посебни услови 
Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова у Заводу. Кандидати подносе сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији (не 
старија од 6 месеци): диплому или уверење правног 
факултета, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена кан-
дидата), фотокопију радне књижице или други доказ 
о радном искуству у струци, доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда), уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице), доказе о додатном стручном образовању 
или оспособљености (уколико их кандидат поседу-
је), кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6370-
276. Пријаве се подносе лично или путем поште, у 
затвореној коверти, (препоручено) на адресу: Завод 
за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слобо-
да бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос једног дипломираног 
правника.“

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра - техничар
са пробним радом од једног месеца

Опис посла медицинске сестре-техничара на одсе-
ку за нефрологију: спроводи општу негу болесника 
(одржавање хигијене болесника и његове околине, 
храњење болесника, испомоћ лекару код прегледа 
болесника, обавља медицинско-техничке радње), 
припрема санитетски материјал, прибор и инстру-
менте за дезинфекцију и њихово стерилисање, 
прикупља излучевине болесника за преглед и за 
лабораторијске анализе, предузима потребне мере 
за спречавање интрахоспиталне инфекције, учест-
вује у подели терапије и у спровођењу специјалне 
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неге болесника по потреби, по потреби иде у пратњу 
болесника, води медицинску и другу документацију; 
у јединицама интезивне неге спроводи општу и спе-
цијалну негу болесника, интензивно прати виталне 
функције болесника, непосредно или преко монито-
ра и води прописане евиденције свих релевантних 
вредности функција виталних органа болесника, 
води потребну медицинску и другу документацију, 
обавља и друге послове из своје струке и друге 
послове по налогу претпостављених и директора. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), кандидат мора да испуњава и посебне усло-
ве: IV степен стручне спреме: средња медицин-
ска школа општег смера и положен стручни испит 
за медицинску сестру. Предвиђен је пробни рад у 
трајању од једног месеца. Заинтересовани канди-
дати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту за 
медицинску сестру, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену копију не старију од шест месе-
ци), потврду да нису осуђивани, копију извода из 
матичне књиге венчаних, ако је дошло до промене 
презимена, европски CV на српском језику, лицен-
цу или решење о упису у КМСЗТС (оригинал или 
оверену копију). Пријаве са докуметанцијом доста-
вити лично или препоручено на адресу: Специјална 
болница за интерне болести Врњачка Бања, 8. марта 
12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација. Приликом засни-
вања радног односа изабрани кандидат дужан је да 
достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за обављање послова за које се заснива 
радни однос. Оглас ће бити објављен и на интернет 
страници Министарства здравља РС. Одлука о избо-
ру биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
примљени могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. За све информације можете се обратити 
на телефон: 036/613-450.

ОПШТА БОЛНИЦА
„ДР АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

Радиолошки техничар
на одређено време до 31.12.2017.

УСЛОВИ: виша медицинска школа/висока школа 
струковних студија или средња медицинска школа 
- смер радиолошки; положен стручни испит; члан-
ство у одговарајућој комори. Кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
завршеној вишој медицинској школи/високој шко-
ли струковних студија, средњој медицинској школи 
- смер радиолошки; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе 
или решењр о упису у именик одговарајуће комо-
ре; уверење да нису осуђивани (уверење ПУ, датум 
издавања не старији од 6 месеци); уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уверење 
суда, датум издавања не старији од 6 месеци), крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС 
и веб-сајту Опште болнице Прокупље. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве достављати на адресу: Општа болница „Др Але-
кса Савић“ Прокупље, Одељење за правне послове, 
Пасјачка 2, 18400 Прокупље или лично доставити у 
писарницу Опште болнице.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Хигијеничарка 
на одређено време до повратка 

запослене одсутне због привремене 
спречености за рад

Опис послова: врши припрему материјала потреб-
ног за рад; води рачуна о исправности средстава за 
рад и о томе извештава главног техничара Завода; 
води периодичне извештаје о средствима потребним 
за рад и доставља их начелнику Службе; обавља 
послове одржавања хигијене у свим просторијама 
Завода и око Завода (главни и споредни улаз Завода 
и део паркинг простора код споредног улаза); рукује 
отпадом и биохазардним материјалом (према рад-
ном упутству) и исти одлаже на за то предвиђено 
место; обавља курирске послове; обавља и друге 
послове према стручној спреми сходно потребама 
Завода; врши требовање материјала и води еви-
денцију материјала за одржавање чистоће; ради и 
друге послове који проистичу из послова чишћења 
просторија; по потреби обавља послове сервирке и 
послове перача рубља пеглара; за свој рад одговара 
начелнику службе, главном лабораторијском техни-
чару Завода и директору Завода.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на оглас достави следећа доку-
мента: сведочанство о завршеној основној школи; 
уверење о здравственој способности, не старије од 6 
месеци; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију личне карте, кратку биографију. 
Оглас ће бити објављен на веб-сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода 
за трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се 
подносе путем поште на горенаведену адресу, са 
назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода 
за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана 
од 8 до 14 часова.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету - VII степен стручне спре-
ме (са просечном оценом на студијама изнад 8,00), 
оверен препис или фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту (ако 
га кандидат има), препис или фотокопију дипломе о 
положеном испиту за научно звање магистра и/или 
доктора наука (ако га кандидат има), потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта поседује 
чип), извод из матичне књиге рођених, биографију 
са адресом и контакт телефоном. Предност имају 
кандидати са радним искуством у стационарним 
здравственим установама. Рок за пријаву кандидата 
је 8 дана од дана расписивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пробни рад траје три месеца. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у складу 
са условима из овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор.

www.nsz.gov.rs
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Национална служба
за запошљавање

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

тел. 011/6660-466
Београд, Михаила Аврамовића 28

Спремачица - хигијеничар
на одређено време 

4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној основној школи - II степен стручне спреме 
(са просечном оценом), потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење, доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца), фотокопију личне карте или очитану 
личну карту (уколико лична карта поседује чип), 
биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Рок за пријаву кандидата 
је 8 дана од дана расписивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Пробни рад траје један месец. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које 
нису у складу са условима из овог огласа, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а

тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије

Лекар специјалиста 
оториноларингологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; дужина рад-
ног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу на мејл адресу или да се јаве на 
контакт телефон послодавца. 

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

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је 
заинтересован и за ангажовање приправника, однос-
но не инсистира на радном искуству. Рад у сменама, 
дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: 
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе путем поште, мејл адресе 
или да се јаве на контакт телефон.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Специјалиста радиологије
за рад у Служби радиолошке 

дијагностике Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене,

до истека породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета
или одсуства са рада ради посебне
неге детета или њеног престанка
радног односа у Општој болници 

Крушевац

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из 
радиологије, VII/2 степен стручне спреме, поседо-
вање лиценце за рад. 

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у пнеумофтизиолошкој 

амбуланти за специјалистичко-
консултативне прегледе у Служби за 
пнеумофтизиологију Опште болнице 
Крушевац, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене, 
до истека боловања или њеног 

престанка радног односа у Општој 
болници Крушевац

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

3) Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске 

дијагностике Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
истека породиљског одсуства,

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

детета или њеног престанка
радног односа у Општој болници 

Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабо-
раторијског техничара, положен стручни испит, IV 
степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору. 

4) Возач за санитетски превоз
у Одсеку за транспорт пацијената 

Службе за техничке, помоћне и друге 
сличне послове Опште болнице 
Крушевац, на одређено време

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

у Општој болници
Крушевац

УСЛОВИ: средња школска спрема, III или IV степен 
стручне спреме и положен возачки испит Б катего-
рије. 

5) Одржавање чистоће у 
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене 
објеката и простора Службе за техничке, 
помоћне и друге сличне послове Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

ради замене привремено одсутне 
запослене, до истека боловања или 

њеног престанка радног односа у Општој 
болници Крушевац

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

6) Одржавање чистоће у 
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене 
објеката и простора Службе за техничке, 
помоћне и друге сличне послове Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству, до 

повратка запосленог на рад или његовог 
престанка радног односа у Општој 

болници Крушевац

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

7) Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа фармацеутског смера 
и положен стручни испит, IV степен, поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. 

8) Начелник за рад у Служби за 
правне, опште и кадровске послове 

Службе за правне и економско-
финансијске послове Опште 

болнице Крушевац
на одређено време 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: правни факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе 
за раднo местo 1: молбу за пријем и биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа.

За радна места 2, 3. и 7: молбу за пријем и био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, 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), oверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа (ако је кандидат у/или 
био у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није био у радном односу).

За радно место 4: молбу за пријем и биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију возачке дозволе, 
фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме).

За радна места 5 и 6: молбу за пријем и биогра-
фију са адресоми контакт телефоном, оверену фото-
копију сведочанства, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипова-
на), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства издата на девојачко пре-
зиме).

За радно место 8: молбу за пријем и биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и небла-
говремене 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 адресу: Општа болница Кру-
шевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

Медицина 
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             Пољопривреда 

„ALMEX“ DOO
26000 Панчево, Јабучки пут 82

e-mail: zaposlenje@almex.rs

Агроекономиста
УСЛОВИ: Пријаве слати на наведену мејл адресу, 
особа за контакт: Данка Петровић. Биће организо-
ван групни разговор са кандидатима; достављање 
радних биографија на увид; психолошко тестирање 
кандидата. Конкурс је отворен до 15.09.2017. године.

Инжењер пољопривреде за 
ратарство

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер пољопривреде, мастер инжењер 
пољопривреде, дипломирани пољопривредни 
инжењер за производњу биља, ратарски технолог. 
Пријаве слати на наведену мејл адресу, особа за 
контакт: Данка Петровић. Биће организован групни 
разговор са кандидатима; достављање радних био-
графија на увид; психолошко тестирање кандидата. 
Конкурс је отворен до 15.09.2017. године.

       Индустрија и грађевинарство

АТМ ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Миливоја Марића бб

тел. 031/714-240
e-mail: officeatm.co.rs

Реглер роботике и опреме
са местом рада у Пожеги

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске или 
електро струке, познавање рада на рачунару.

Послужилац машина у производњи
са местом рада у Пожеги

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил. Контакт телефон: 031/714-
240, Ана Јевђовић. Конкурс је отворен до 30.09.2017. 
године.

„ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО
36000 Краљево, Аеродромска 7

тел. 064/847-8030
e-mail: office@elektromontaza.rs

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, електрос-
трука, обавезно познавање електроматеријала и 
опреме; познавање рада на рачунару (Word, Excel, 
Power Point); пожељно радно искуству на пословима 
магационера. Могућност пријема у радни однос на 
неодређено време. Уколико сматрате да испуњавате 
наведене захтеве и желите да постанете део нашег 
тима, пошаљите радну биографију на мејл адресу: 
office@elektromontaza.rs. Контактираћемо само кан-
дидате који уђу у ужи избор.

ГПП „ГРАНД - ГРАДЊА“ ДОО
Радована Симића Циге 48/11

e-mail: grandgradnjadoo@gmail.com

Армирач
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, 12 месеци радног 
искуства на пословима армирача. 

Тесар

20 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, 12 месеци радног 
искуства на пословима тесара.

Грађевински манипулант
15 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Место рада: Београд и околина; рад ван 
просторија послодавца, обезбеђен превоз, смештај и 
исхрана. Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати могу послати радну био-
графију на и-мејл послодавца или га контактирати 
путем телефона. Лице за контакт: Душан Ристић.

„ФЕРБИЛД“ ДОО, БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158

тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Армирач
10 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 
10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно 
место са повећаним ризиком, рад ван просторија 
послодавца. Радни однос се заснива на одређено 
време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне рад-
них места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона, особа за контакт 
Миле Ковачевић или да на наведену и-мејл адресу 
доставе радну биографију. 

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-792, 2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: сечење и савијање арматуре на арми-
рачком столу ручним алатом, постављање и вези-
вање арматуре.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад; дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Бравар варилац
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: сечење цеви и профила на меру, 
бушење делова на стубној бушилици, пасовање и 
пеглање, бушење на бушилици.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 

обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад, дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш, Шабац, Београд (градилишта)

Опис посла: организује и води, израђује техничку 
документацију на градилишту, проучава пројектну 
документацију.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, обезбеђен 
смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног 
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на кон-
такт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица 
Цвијовић).

Електричар
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке 
на електричним инсталацијама у предузећу и на гради-
лишту и други налози по налогу послодавца.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Куварица
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш, Шабац, Београд (градилишта)

Опис посла: припрема јела у складу са нормативи-
ма, требовање намирница, одржавање хигијене у 
кухињи.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме и радно искуство; обезбеђен смештај и исхрана, 
теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодав-
ца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

НК грађевински радник
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање 
терена, ручни истовар, преношење, слагање мате-
ријала, ручни утовар шута, чишћење градилишта.

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и рад-
но искуство; обезбеђен смештај и исхрана, теренски 
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом 
или да се јаве на контакт телефон послодавца 
(Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Тесар
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демон-
тажа оплата, праћење понашања оплате током 
бетонирања, рад на циркулару, моторној тестери.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
искуство у траженом занимању. Обезбеђен смештај 

Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство
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и исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 
сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на контакт теле-
фон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

„STEEL WELD“ DOO SUBOTICA
Суботица, Душана Петровића 2/19

тел. 062/8580-818, 064/0438-488, 069/5600-077
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com

d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер
привремени и повремени послови

4 извршиоца

Опис посла: монтажа и склапање секција брода, 
читање цртежа.

УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен 
стручне спреме); обавезно искуство у траженом 
занимању - минимум 6 месеци; обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана - 2 оброка, 
дужина радног времена 9 сати дневно, теренски рад, 
рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, 
рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месе-
ца. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послода-
вца, особе за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав 
Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Физички радник (хемијски 
манипулант)

на одређено време 3 месеца (могућност 
продужења уговора)

5 извршилаца

Опис посла: рад у погону, место рада: Суботица 
(Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању. Обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног 
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве 
да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на кон-
такт телефон послодавца, особа за контакт Јасмина 
Новаковић.

Руковалац радних машина
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
4 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара, место рада: 
Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању; возач-
ка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, 
ноћни рад, дужина радног времена 8 сати днев-
но. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодав-
ца, особа за контакт Јасмина Новаковић.

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог про-
извода, место рада: Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања 

и радно искуство; возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, нео-
пходан важећи лекарски преглед. Трајање конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца, особа за контакт Јас-
мина Новаковић.

„SINTERFUSE“ DOO
Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда интерних пројеката.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; рад-
но искуство: од 5 до 10 година рада на пројектима; 
енглески језик - виши ниво, информатичка обука, 
обука за Аутокед. Дужина радног времена 8 сати, 
током рада на терену обезбеђен превоз и исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати се могу јавити послодавцу 
путем телефона или послати радну биографију на 
горенаведени мејл.

            Саобраћај и везе

„МАРКТРАНС“ ДОО
11325 Марковац

Другог шумадијског одреда 67
тел. 064/6403-380

Возач камиона у међународном 
саобраћају Србија - ЕУ

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, возачка дозвола Ц и Е катего-
рије, поседовање пасоша, радно искуство од мини-
мум шест месеци, пробни рад у трајању од једног 
месеца. Пријаве слати на мејл адресу: marktrans-
borica@vektor.net или се јавити на контакт телефон: 
064/6403-380.

„PREDIĆ I.N.T. COMPANY“ DOO
26000 Панчево, Михајла Пупина 28

тел. 063/7062-361 
e-mail: madix@mts.rs

Возач Ц и Е категорије
УСЛОВИ: 6 месеци радног искуства, возачка дозвола 
Ц и Е категорије, потребно искуство у међународној 
шпедицији. Конкурс је отворен до 15.10.2017. Слање 
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата 
на контакт телефон 063/7062-361, особа за контакт 
Хелена Предић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
3 извршиоца

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, 
Ужице, Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Сме-
дерево, Чачак, Ниш, Београд - Земун.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство; возачка дозвола Е категорије, положен 
АДР испит; теренски рад. Трајање конкурса: до попу-
не. Заинтересовани кандидати могу доћи на разго-
вор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, 
од 08.30 до 09.00 часова или своје радне биографије 
доставити путем поште или мејлом.

МГВ ДОО, НИШ
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. Теренски рад, рад ван просто-
рија послодаваца. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве послода-
вцу путем телефона или доставити радне биогра-
фије путем мејла.

                        Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Планирање газдовања 

шумама
на неодређено/одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука 
из области шумарства, способност за наставни рад, 
научни односно стручни радови; Шумарски факул-
тет, одсек Шумарство.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Ерозија и 

конзервација земљишта и вода
на одређено време од 5 година 

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Наука и образовање

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

Члан 120
  У радни однос у установи може да буде 

примљено лице под условима прописаним 
законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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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УСЛОВИ: научни назив доктра наука - биотехнич-
ке науке, студијски програм Шумарство, модул Еко-
лошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса, способност за наставни рад, научни односно 
стручни радови, Шумарски факултет, одсек Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Пејзажна архитектура 

и хортикултура
на Катедри за пејзажну хортикултуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке 
науке, студијски програм Шумарство, модул Пејзажна 
архитектура и хортикултура, или доктор наука - биолош-
ке науке, способност за наставни рад, научни односно 
стручни радови; Шумарски факултет, одсек Пејзажна 
архитектура и хортикултура или биолошки факултет.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова конкурса (оверене фото-
копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство, списак научних и стручних радова, 
сепарати радова), достављају се надлежној служби 
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у огласним новинама и на сајту Националне службе 
за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универ-
зитета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“

11561 Дудовица
тел. 011/8187-011

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: услови прописани чл. 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у основној школи; одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске струдије 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. септем-
бра 2005. године; лице из члана 8 став 2 овог закона 
мора да има образовање из психолошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току судија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред услова који су 
прописани законом, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове у погледу стручне спреме, прописа-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању 
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанствуРе-
публике Србије (не старије од 6 месеци) или ове-
рену фотокопију, извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), радну биографију. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. У 

поступку одлучивања о избору кандидата, у Филија-
ли за град Београд Националне службе за запошља-
вање биће извршена психолошка процена способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Приложена документација 
се не враћа. Информације о конкурсу могу се добити 
на телефон школе: 011/8187-011. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ,,ДЕЧИЈИ ВРТ”
11273 Батајница, Мајора Зорана 

Радосављевића 221
тел. 063/247-301

e-mail: decijivrt@gmail.com

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања, минимум 3 године рада у струци. 
Пријаве на конкурс слати на мејл адресу или поштом 
у року од 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ”
Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/3045-311, 3433-387, 3430-358

Професор биологије
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место помоћника 

директора, а најдуже до 31.08.2018.

Професор техничког и 
информатичког образовања

Професор техничког и 
информатичког образовања

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене раднице којој мирује 

радни однос, а најдуже до 31.08.2018. 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све зако-
ном утврђене услове за заснивање радног одно-
са сагласно члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и сходно Правилнику о 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13). Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, одговарајућа здравствена способност, 
држављанство Републике Србије, да нису под истра-
гом нити да се против њих води кривични поступак, 
да нису осуђивани за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља установа), да 
знају језик на коме се обавља образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику. Кандидат који испуњава усло-
ве дужан је да се подвргне провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба запошљавања. Пријаве на 
оглас достављати поштом или лично, у затвореним 
ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Уз пријаву доставити: биографију, дипло-
му као доказ о стручној спреми, лекарско уверење 
(доставља се при закључењу уговора о раду), извод 
из матичне књиге рођених и доказ о држављан-
ству, уверење надлежног органа - суда да се про-
тив кндидата не води истрага нити да је подигнута 
оптужница. Сва документа могу бити достављена и 
у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 
6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе, односно уверење о одговарајућем 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије. 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 установа по службеној дужности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈА КУЋА „ЉУБАВ ВЕРА НАДА“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 45
тел. 062/186-7973

e-mail: office@decijakuca.rs

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско - 
педагошка сестра; положен стручни испит. Јављање 
кандидата на контакт телефон (Јелица Бабовић).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈА КУЋА „ЉУБАВ ВЕРА НАДА“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 45
тел. 060/628-6944

e-mail: office@decijakuca.rs

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме - васпитач, 
струковни васпитач; VII/1 степен - специјални 
струковни васпитач, дипломирани васпитач. Слање 
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на 
контакт телефон (Јелица Бабовић).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Бродоградња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 65 Закона о високом образовању и чла-
ном 118 Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Хидрауличне машине и 
енергетски системи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 65 Закона о високом образовању и чла-
ном 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене преписе диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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исправа о одговарајућој стручној спреми, списак 
радова и сепарате објављених радова и потписану 
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског 
факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„АВАНТУРА“

11000 Београд, Пазинска 16а
тел. 066/888-888-9

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинско 
педагошка сестра; знање рада на рачунару; знање 
енглеског језика; без обзира на радно искуство.

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; дипломи-
рани васпитач, струковни васпитач; знање рада на 
рачунару; знање енглеског језика; пожељно да је 
положен стручни испит или лиценца. Заинтересова-
ни кандидати пријаве могу да пошаљу на мејл: info@
avantura.edu.rs или да се јаве на контакт телефон 
066/888-888-9. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Медицинска биохемија

на одређено време од 5 година 
2 извршилаца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факул-
тет. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Фарма-
цеутског факултета. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника Универзитета у Београду, Стату-
том Фармацеутског факултета и Правилником о бли-
жим условима избора у звање наставника на Фарма-
цеутском факултету), подносе се Архиви факултета 
лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
19210 Бор, Моше Пијаде 66

тел. 030/425-774

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис дипломе 
о стеченој средњој стручној спреми и сертификат 
Министарства просвете о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента, као и доказ о познавању 
ромског језика. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Предшколске установе 
„Бамби“, тел. 030/425-160. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб

тел/факс: 019/549-920, 3100-340

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена: мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у складу са прописом који 
уређује високо образовање од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; неосуђиваност за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, непостојање дискримина-
торног понашања, утврђеног у складу са законом; 
најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс за 
директора основне школе не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем, за директо-
ра основне школе може се изабрати лице које има 
високо образовање за наставника те врсте школе на 
студијама првог степена (основне академске студије, 
односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и најмање 
десет година рада у установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу наставника или стручног сарад-
ника, доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за време ман-
дата (факултативно). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела прибавља установа. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора установе је у обавези да га положи у законском 
року, након доношења подзаконског акта од стране 
министра просвете. Пријаве са доказима о испуња-

вању услова конкурса достављају се на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора”. 
Докази се подносе у оригиналу или у овереним фото-
копијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Директор се бира на период од чети-
ри године. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона.

ЈАГОДИНА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност, мастер филолог.

Наставник економске групе 
предмета

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

са функције

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер еконо-
миста.

Наставник ликовне културе и 
историје уметности

са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције

УСЛОВИ: професор ликовне уметности, дипломи-
рани сликар - професор ликовне културе, академ-
ски сликар - ликовни педагог, дипломирани вајар, 
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе, 
академски графичар - ликовни педагог, дипломи-
рани графичар - професор ликовне културе, дипло-
мирани уметник фотографије - професор ликовне 
културе, дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе, дипломира-
ни графичар визуелних комуникација - професор 
ликовне културе, професор или дипломирани исто-
ричар уметности, дипломирани сликар, дипломи-
рани графичар, дипломирани графичар дизајнер, 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, 
дипломирани сликар зидног сликарства, лице са 
завршеним факултетом примењених уметности, 
лице са завршеним факултетом ликовних умет-
ности, лице са завршеним факултетом примење-
них уметности и дизајна, мастер ликовни уметник 
(завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор 
(завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), мастер 
историчар уметности (завршене основне академске 
студије из области историје уметности). Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
потврду(уверење) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Лекарско уве-
рење се доставља пре закључења уговора о раду. 
Документација не сме бити старија од 6 месеци. 
Школа по службеној дужности прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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васпитања. Надлежна служба за запошљавање ће 
обавити претходну проверу психофизичких способ-
ности кандидата који су се пријавили на конкурс.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теорија државе и права

на период од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мас-
тер академских или специјалистичких студија који је 
студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8; услови из члана 71 Закона 
о високом образовању и члана 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова, као и доказе из члана 62 
ст. 4 Закона о високом образовању, слати на горена-
ведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању и остали 
општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 
64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01/360 од 28. 4. 2017. године-www.kg.ac.rs), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8. 2016. годи-
не- www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II 
-01-52 од 9.1.2017. године) и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити 
на наведени конкурс: пријава на конкурс, биогра-
фија и стручна биографија, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, оверена фотокопија личне 
карте и очитана лична карта, потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 
став 4 Закона о високом образовању и чл. 124е 
и 126 Статута Универзитета у Крагујевцу, потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета 
о педагошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у). За кандидате који се први 
пут бирају у звање доцента на Универзитету у Кра-
гујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. 
Овај услов важи и за кандидате који се бирају у 
звање ванредног професора, а који први пут 
заснивају радни однос на факултету у саставу Уни-
верзитета у Крагујевцу. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова кандидати 
су у обавези да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају усло-
ве конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва 
документација и радови достављају се Служби за 

опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Дру-
ге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића 
бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Асистент за ужу научну област 
Општа економија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области 
макроекономије који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам. Кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене чланом 72 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 
87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, број II-01-360 од 28.04.2017), Стату-
том Факултета за хотелијерство и туризам у Врњач-
кој Бањи (пречишћен текст, број 630 од 13.04.2017), 
Правилником о начину и поступку избора у звање и 
заснивање радног односа сарадника на Факултету за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 724 
од 27.11.2012), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата, као и опште услове 
за заснивање радног односа утврђене Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома, односно 
уверења о стеченом високом образовању, уверење о 
положеним испитима на докторским студијама, пот-
писан формулар за пријављивање кандидата, као и 
снимљени фајл формулара на CD рому (линк: http://
www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/formulari), фотокопије 
публикованих радова наведених у конкурсном фор-
мулару, доказе о испуњавању општих предуслова у 
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 124е Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу: Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хоте-
лијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска 
бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Васпитач
на одређено време, са 75% радног 

времена, у припремној предшколској 
групи (4 сата), у издвојеним одељењима

4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог или првог степена за образовање васпитача, 
у складу са Законом о високом образовању или VI 
степен стручне спреме, виша школа за образовање 
васпитача; поседовање опште здравствене способ-
ности; држављанство РС; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сисема обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис или фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, доказ о неосуђиваности. Пријаве 
слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана 

објављивања, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у раз-
матрање.

НИШ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: средње образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља школа 
по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; завршен програм обуке за педагош-
ког асистента; познавање ромског језика. Уз пријаву 
са биографским подацима доставити: оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених/венчаних (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству, 
уверење да је кандидат на евиденцији незапослених 
лица (уколико није у радном односу), сертификат о 
завршеном програму обуке за педагошког асистен-
та, потврду о познавању ромског језика. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс, у овереној фото-
копији); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); познавање ромског језика (доказ доставити 
уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа); држављанство Републике Србије 
(доказ доставити уз пријаву на конкурс у овереној 
фотокопији). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење 
наставе српског језика и математике и звање у скла-
ду са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
3/2017); на основу члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, наставник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-

Наука и образовање
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мање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но, наставник је лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим обра-
зовањем; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе); наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 ст. 4 Закона основама образовања и васпи-
тања; кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чл. 3 тачка 6 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, за наставника српског језика, 
односно математике; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа); знање језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад (доказује се дипломом о 
стеченом образовању). Уз пријаву доставити: доказ 
о стеченом образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); уверење о држављанству РС; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (приложити један од сле-
дећих доказа: потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (доставити пре закључења 
уговора о раду). Уверења не смеју да буду старија од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
и 68/15): одговарајуће високо образовање из чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 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 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 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; кан-
дидат мора да има занимање према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 10/16). Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење 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). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат о 
завршеној уводној обуци за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе 
о одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат по пријему у радни однос. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д

„ЕДУКОНС“ УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Приватноправне науке и заснивање 

радног односа

Наставник за ужу научну област 
Кривичноправне науке и заснивање 

радног односа
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 доку-
ментацијом, којом се доказује испуњеност усло-
ва, подносе се на горенаведену адресу у седиште 
факултета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 

2017/2018. године

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос у складу са чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми (IV степен стручне спреме), 
фотокопију серфтификата о положеној уводној обу-
ци за педагошког асистента и фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Све фотокопије морају бити 
оверене од стране надлежног органа.

Васпитач
на одређено време, најдуже до 

31.08.2018. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос у складу са члановима 120 и 
121 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Све фотокопије морају 
бити оверене од страна надлежног органа.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се 
подносе на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу област 

Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке графич-
ко инжењерство и дизајн, услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу област 

Информационо-комуникациони 
системи

на одређено време од 1 године

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса), 
краћу биографију, библиографију (списак радова), 
оверене фотокопије диплома и додатака диплома-
ма на свим нивоима студија, дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити доказ о при-
знавању стране високошколске исправе, фотоко-
пирану или очитану личну карту, остале доказе о 
испуњености услова конкурса као и фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у 
научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима 
са рецензијом, односно признатих уметничких дела, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, сту-
дија, патената, оригиналних метода и сл.), објавље-
них уџбеника, монографија, практикума или збирки 
задатака за ужу област за коју се бира. Сваки кан-
дидат који се јавља на конкурс за заснивање радног 
односа и избор у звање наставника треба да попуни 
електронски образац који се налази на сајту Уни-
верзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку 
одредницу коју кандидат испуњава у електронском 
формулару неопходно је приложити доказе у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће размат-
рати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана сту-
пања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горе 
наведену адресу за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2017/18.

УСЛОВИ: средње образовање, држављанство Репу-
блике Србије, савладан програм обуке за педагош-
ког асистента, познавање ромског језика за рад са 
децом, ученицима и породицама из ромске заједни-
це. Кандидати уз пријаву треба да доставе: овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеном средњем 
образовању, оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
о похађању програма обуке за педагошког асисента, 
доказ о знању ромског језика.

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: средње образовање, држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да доставе: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном средњем образовању и оригинал уве-

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци).

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА

АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Библиотекар
Опис посла: пописивање, ревизија целокупног 
књижног фонда, вођење инвентара књига; при-
купљање података о објављеним радовима настав-
ника факултета; набављање издатих уџбеника и 
скрипта за потребе студената; инвентарисање свих 
одбрањених дипломских, специјалистичких радова.

УСЛОВИ: положен стручни библиотекарски испит; 
обавезно радно искуство; одлично познавање MS 
Office пакета (посебно Excel); комуникативност, 
елоквентност, одговорност и прецизност у раду; про-
активан став и тимски дух. Факултет нуди: могућност 
сталног запослења, рад у динамичном окружењу, 
прилику за напредовање, професионално и лично 
усавршавање. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Биографију са сликом послати 
најкасније до 15.09.2017. на мејл: dekanat@faculty-
pharmacy.com.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10б

тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 31.08.2018. године 

4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије), у трајању 
од 3 године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у 
складу са законом, положен стручни испит, најмање 
једна година радног искуства. За обављање послова 
васпитача може бити примљен и приправник, уз оба-
везу полагања стручног испита у року од две године 
од дана заснивања радног односа. 

Психолог
на одређено време до 31.08.2018. 
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
захтева се завршена висока стручна спрема - VII/1 
степен, психологија и звање дипломирани психо-
лог, дипломирани професор психологије, професор 
школске психологије, положен стручни испит и једна 
година радног искуства у струци. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2018. године 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
захтева се и завршена средња медицинска школа, 
IV степен стручне спреме, смер медицински и звање 
медицинска сестра - васпитач, једна година радног 
искуства, положен стручни испит. 

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 31.08.2018. године 

УСЛОВИ: дипломирани економиста, стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено- хума-
нистичних наука, на студијама другог степена (мас-

тер академске студије, специјалистичке струковне 
студије, специјалистичке академске студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен испит за службеника за јавне 
набавке, положен државни стручни испит и најмање 
једна година радног искуства. 

Рачуновођа
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено- хума-
нистичних наука, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке струковне 
студије, специјалистичке академске студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит и најмање 
једна година радног искуства. 

Сервирка
на одређено време до 31.08.2018. године 
УСЛОВИ: стручна спрема у трогодишњем или четво-
рогодишњем трајању, куварске струке. 

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању и уверење о држављанству РС, не старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности - лекарско уверење, доставља иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља установа. Уз 
пријаву доставити потребну документацију, свака 
копија мора бити оверена. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: Предшколска 
установа „Бамби“, Бориса Кидрича 10б, 26204 Опо-
во, са назнаком „За оглас“. За све додатне инфор-
мације обратити се на број телефона: 013/681-660, 
директору или помоћнику директора.

ПОЖ АРЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време, најдуже до 

завршетка радне 2017/18. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) - васпитач. Кандидат уз пријаву мора доставити: 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оверену фотокопију трајног изво-
да из матичне књиге рођених, диплому (или оверени 
препис исте) о стеченој стручној спреми, дозволу за 
рад - лиценцу, доказ да има најмање 1 годину рад-
ног искуства у струци. Лекарско уверење о психофи-
зичкој и општој здравственој способности за рад са 
децом се доставља након доношења одлуке о избору 
кандидата, а уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
68/15 и 62/16) - прибавља установа. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: Предшколска установа 
„Галеб“, Извидничка 17, 12300 Петровац на Млави, уз 
напомену „Пријава на оглас“.

Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: сведочанство или оверен препис дипло-
ме о завршеној осмогодишњој школи, уверење о 
држављанству Републике Србије, фотокопија трај-

ног извода из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности. Уверење 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - при-
бавља установа. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу: Предшколска установа „Галеб“, 
Извидничка 17, 12300 Петровац на Млави, уз напо-
мену „Пријава на оглас“.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

тел. 012/513-595, факс: 012/514-277
e-mail: politehnickas@ptt.rs

Наставник основа саобраћајне 
психологије

са 30% норме, на одређено време до 
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани 
психолог, дипломирани школски педагог - психолог, 
професор психологије. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника у 
настави у стручним школама („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08 и 11/08). Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу следећа документа, у оригиналу или ове-
реној фотокопији: кратку радну биографију, дипло-
му, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Докази о испуњености услова из 
члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, став 1 тачке 1 и 4 и става 2 овог чла-
на, 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 уста-
нова. Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
се подносе на адресу: Политехничка школа, Јована 
Шербановића 5, 12000 Пожаревац. Ближе информа-
ције на број телефона: 012/513-595.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 638-642

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

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

односно до 02.06.2018. године, у 
издвојеном одељењу у Кривачи - 

комбиновано одељење

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15) и да има врсту 
стручне спреме прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017). Уз пријаву кандидати подносе следећа 
докумената: доказ о стеченој стручној спреми (про-
писана врста и степен стручне спреме), уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из матич-
не књиге рођених. Сва документа се прилажу у ори-
гиналу или у овереној копији. Овера истих не може 
бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
док извод из казнене евиденције прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни копије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Пријаву са траженом докумен-
тацијом послати на адресу школе: ОШ „Бранко Ради-
чевић“, Рудничка 9, 12223 Голубац.

ПРОКУПЉЕ

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1

тел. 027/324-311
e-mail: vpps@beotel.rs

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија и 
заснивање радног односа за ужу 

научну област Маркетинг
УСЛОВИ: стечен академски назив доктор биотехнич-
ких наука и да лице има најмање 5 година радног иску-
ства у настави на високошколској установи. Прилози: 
фотокопија дипломе о стеченом академском нази-
ву доктора биотехничких наука, биографија, списак 
радова и сами радови. Кандидати треба да испуња-
вају и остале услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр.76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, и 87/16), Статутом 
школе и Правилником о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места школе. Пријаве кандида-
та са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Комплетну документацију 
доставити на адресу: Висока пољопривредно-пре-
храмбена школа струковних студија, Ћирила и Мето-
дија 1, 18400 Прокупље.

СМЕДЕРЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Оглас објављен 30.08.2017. у публикацији 
„Послови“ број 740, за радно место: настав-
ник енглеског језика, са 85% радног време-
на, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, мења се у делу који се односи на 
назив радног места и треба да стоји:
Наставник српског језика, са 85% радног 
времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

Остали делови огласа остају непромењени.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 3 тачка 7 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству.

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 15% 
радног времена

УСЛОВИ: професор географије. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чла-
ном 3 тачка 7 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању и уверење о 
држављанству.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Библиотекар
са 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: уверење 

о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија. Доку-
ментација се не враћа кандидатима. Лекарско уве-
рење доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
„Ђура Јакшић“, Маршала Тита бб, 11313 Мала Крсна. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 026/731-034.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014

Педагошки асистент
на одређено време до краја 2017/2018. 

школске године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан про-
грам обуке за педагошког асистента, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о стеченој стручној спреми (оверена копија 
дипломе, сертификат Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја о завршеној увод-
ној обуци за педагошког асистента), уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прибавља школа по службеној 
дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Докази о 
испуњавању услова конкурса се подносе у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти, на адресу школе: 
ОШ „Милан Хаџић“, Војка, Карађорђева 1, лично 
или поштом, са назнаком: „Конкурс за педагошког 
асистента“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214

Педагошки асистент
на одређено време до краја 2017/2018. 

школске године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан про-
грам обуке за педагошког асистента; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
стеченој стручној спреми (оверена копија дипло-
ме, сертификат Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела и да за њега није утврђено дискримина-
торно понашање у смислу члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља школа по службеној дужности, 
а лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригиналу или 
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети у 
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разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти, на адресу школе, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс за педагошког 
асистента”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СИМЕОН АРАНИЦКИ“

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/18. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, савладан 
програм обуке за педагошког асистента; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о стеченој стручној спреми (оверена 
копија сведочанства о завршеној средњој школи 
и сертификат Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента), уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела и да му није утврђено дискрими-
наторно понашање у смислу члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља школа по службеној дуж-
ности, а лекарско уверење изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњавању услова се подносе у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти, на адресу шко-
ле: ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова, Бошка 
Бухе бб, лично или поштом, са назнаком „Кон-
курс за педагошког асистента”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

СУБОТИЦА

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-103, 644-115

Наставник рачунарства и 
информатике, електротехнике и 

аутоматске обраде података
на српском наставном језику, на 

одређено време до повратка запосленог 
са функције

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015) и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015), послове 
наставника наведених предмета (рачунарства и 
информатике, електротехнике, аутоматске обраде 
података) може да обавља: дипломирани инжењер 
електротехнике - сви смерови, односно одсеци, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства. 
У складу са чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, поред одговарајућег 
образовања кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 

дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на 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. Кан-
дидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оригинал уверења о држављанству РС, оверену 
копију потврде високошколске уставнове да имају 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, доказ да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (диплома о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или положен испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). У поступку 
одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Уверење о неосуђиваности за 
изабраног кандидата прибавља школа по завр-
шетку конкурса. Лекарско уверење о здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве са доказима 
доставити на адресу школе: Хемијско-технолошка 
школа Суботица, Максима Горког 53, 24000 Субо-
тица. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

тел. 024/558-336

Наставник физике
на мађарском наставном језику, са 66% 

радног времена, на одређено време 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) профе-
сор физике, (2) дипломирани физичар, (3) дипло-
мирани астрофизичар, (4) дипломирани инжењер 
физике, смер индустријска физика, (5) дипломи-
рани физичар за општу физику, (6) дипломира-
ни физичар за примењену физику, (7) професор 
физике за средњу школу, (8) дипломирани физи-
чар - истраживач, (9) дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, (10) дипло-
мирани физичар за примењену физику и инфор-
матику, (11) дипломирани физичар - медицинске 
физике, (12) дипломирани професор физике - 
мастер, (13) дипломирани физичар - мастер, (14) 
дипломирани физичар - мастер физике - мете-
орологије, (15) дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије, (16) дипломирани физичар 
- мастер медицинске физике, (17) дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, (18) дипло-
мирани професор физике-информатике - мастер, 
(19) дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, (20) дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, (21) дипло-
мирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер, (22) дипломирани физичар - 
примењена физика и информатика - мастер, (23) 
мастер физичар, (24) мастер професор физике. 
Лице из тачке 14 које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области физике. Уколико школа конкурсом 
не заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из тачке 1) до 24), наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада за предмет Физика 
може да изводи и: професор физике - хемије, 
дипломирани физичар - информатичар, дипло-
мирани физико-хемичар, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер техничка физика, дипломи-
рани астроном, смер астрофизика.

Здравствена нега - вежбе
на мађарском наставном језику, са 51% 

радног времена, на одређено време 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства

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

Здравствена нега - блок
са 49% радног времена, на мађарском 
наставном језику, на одређено време 

преко 60 дана, до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

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

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Здравствена психологија
са 30% радног времена, на одређено 

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

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
психологије, дипломирани школски психолог - педа-
гог, дипломирани психолог, мастер психолог.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу 
следећа документа: молбу са биографијом, оригинал 
дипломе или оверену фотокопију дипломе, доказ у 
складу са чланом 8 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 ЗОСОВ); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
складу са чланом 121 став 7 Закона - доказује се сте-
ченим средњим, вишим или високим образовањем на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; оригинал уве-
рења о држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (прибавља школа); лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду); уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
школа). Члан 8 став 2 Закона регулише да је настав-
ник лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, послове наставника уметничких и струч-
них предмета у музичкој школи и одређених струч-
них предмета у стручној школи, за које се не образују 
наставници са одговарајућим образовањем из члана 
8 став 2 Закона, може да обавља и лице са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 3 Закона. Члан 
8 став 3 регулише да изузетно, наставник јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015) прописује се степен и врста образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама за сва 
подручја рада, и то за стицање средњег образовања 
и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор школе врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Директор доноси одлуку о избору наставника у року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњавању услова огласа доставити на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс”, у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на 
адресу: Средња медицинска школа, Београдски пут 
126, 24106 Суботица.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

24331 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 44,44% радног временом, на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба 
да испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), дипломирани 
филолог англиста - мастер, мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм Језик, књижев-
ност и култура); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образо-
вању, доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, доказ да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - све у оригиналу или овереној фотокопији. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, школа ће прибавити 
по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кан-
дидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-201

Сарадник у настави за ужу 
научну област Електротехничко 

инжењерство
за избор у звање и заснивање радног 
односа на одређено време од годину 

дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење, 68/15), 
Правилником о условима, начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника и Статутом Високе техничке школе 
струковних студија у Суботици. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена електроструке, 
доказ о статусу студента дипломских академских или 
специјалистичких студија, доказ о укупној просечној 
оцени на студијама првог степена, списак радова, 
као и саме радове (на захтев комисије), уверење о 
држављанству, извод из књиге рођених, доказ да 
није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да 
није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
Секретаријату школе, на адресу: Висока техничка 
школа струковних студија, Марка Орешковића 16, 
Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Развојно машинство

за избор у звање и заснивање радног 
односа на одређено време од годину 

дана 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава услове утвђене Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/15-аутентично тумачење, 68/15). Правилником о 
условима, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника и Статутом 
Високе техничке школе струковних студија у Суботици. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена машин-
ске струке, доказ о статусу студента дипломских ака-
демских или специјалистичких студија, доказ о укупној 
просечној оцени на студијама првог степена, списак 
радова као и саме радове (на захтев комисије), уве-
рење о држављанству, извод из књиге рођених, доказ 
да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није 
под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити Секрета-
ријату школе, на адресу: Висока техничка кола струков-
них студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/6070-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
Опис посла: предавач немачког језика (групна и 
индивидуална настава); врста радног односа: допун-
ски рад (на 12 месеци).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, 
дипломирани професор немачког језика, рад у сме-
нама; послодавац рефундира трошкове превоза до 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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60 км удаљености од Шапца, дужина радног вре-
мена краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем поште, мејлом 
или да се јаве на контакт телефоне послодавца.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529

Професор стручних предмета у 
подручју рада Електротехника

на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електро-
технички инжењер, дипломирани инжењер елек-
тронике, дипломирани инжењер електротехнике 
и рачунарства, мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне студије у 
области електротехнике и рачунарства, односно да 
кандидат испуњава услове сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника. 

Професор стручних предмета 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
на одређено време до поврака радника 

са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломира-
ни грађевински инжењер, дипломирани инжењер 
грађевинарства, мастер инжењер грађевинарства, 
претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области грађевинског инжењер-
ства, односно да кандидат испуњава услове сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Грађевинарство.

Професор стручних предмета 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
на одређено време до поврака радника 

са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани 
инжењер архитектуре, мастер инжењер архитек-
туре, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области архитектуре 
и урбанизма, односно да кандидат испуњава услове 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Грађеви-
нарство.

Професор српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор српс-
ког језика и књижевности, професор српске књижев-
ности и језика, мастер професор језика и књижев-
ности, односно да кандидат испуњава услове сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама из општеобразовних предмета.

Професор хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор 
хемије, дипломирани хемичар, мастер професор 
хемије, односно да испуњава услове сходно Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама из општеобразовних предмета.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013-аутентич-
но тумачење, 35/2015, 68/2015 и 62/2016): да има 
одговарајуће образовање на основу чл. 8; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно- васпит-
ни рад (српски језик). Кандидат подноси: пријаву на 
конкурс (потписану), CV, оверен препис дипломе или 
уверења о завршеној школи, уверење да се против 
њега не води кривични поступак, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да је држављанин Србије (оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење о здравственој спо-
собности ће доставити кандидат који заснује радни 
однос по поменутом конкурсу.

ВРАЊЕ

СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКОВИЋ“

17500 Врање, Филипа Филиповића 28

Професор српског језика и 
књижевности

са 5% норме, на одређено време до 
краја школске године

Дипломирани правник
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

Професор математике
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

Професор хемије
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

Професор економске групе предмета
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године
3 извршиоца

Професор историје
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

Професор географије
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

Професор физичког васпитања
са 5% норме, на одређено време до 

краја школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и посебне услове у складу са чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Кандидати морају да поседују и лиценцу у складу са 
чланом 125 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о поседовању лиценце, 
доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са доказима доставити на 
адресу школе: Средња пословна школа „Трајковић“, 
Филипа Филиповића 28, 17500 Врање.

ВРШАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

„МИХАИЛО ПАЛОВ“
26300 Вршац, Омладински трг 1

тел/факс: 013/832-517

Сарадник у настави у ужим научно-
стручним областима, на одређено 

време од 1 године:
1) Педагогија, за предмете: Методика 
развоја говора (на ромском језику), 

Методика развоја говора деце јасленог 
узраста (на ромском језику)

2) Матерњи језик и књижевност, за 
предмете: Ромски језик, Књижевност 
за децу (на ромском језику), Култура 
говора (на ромском језику), Матерњи 
језик са развојем говора на јасленом 

узрасту (на ромском језику)

УСЛОВИ: Уговор о раду ће се закључити са једним 
извршиоцем за све гореневедене предмете. Место 
рада је Вршац. У звање сарадника у настави се бира 
кандидат који је студент специјалистичких студија и 
који је струковне студије за васпитаче првог степена 
завршио са оценом најмање 8, који има способност 
за стручни и наставни рад и који испуњава опште 
услове за звања и рад на високошколским устано-
вама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014). У складу са природом 
предмета, кандидат мора бити билингвални говор-
ник српског и ромског језика.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе сле-
дећу документацију: оверену диплому о завршеном 
школовању и додатак дипломи, радну биографију 
са библиографијом и радовима, уверење да су сту-
денти на специјалистичким студијама и фотокопију 
личне карте. Изабрани кандидат ће након избора 
у звање приложити и лекарско уверење о општој 
здравственој способности и судско уверење да се 
против њега не води кривични поступак. Кандида-
тима који тражена документа већ имају у персонал-
ним досијеима који се чувају код послодаваца, иста 
ће бити призната. Пријаве на конкурс, са потпуном 
документацијом, подносе се директору Високе шко-
ле струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ 
у Вршцу, на адресу: Омладински трг 1, 26300 Вршац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана по објављивању 
конкурса у публикацији „Послови“.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац
тел/факс: 030/460-294

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова предвиђених законом 
испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 
8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да поседује одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставнике, васпитаче и стручне сарад-
нике; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима; неосуђиваност 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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правоснажном судском пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на коме се обавља 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат подноси: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, овере-
ну фотокопију/препис потврде, уверења или друге 
исправе факултета о положеним испитима из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
(за кандидате који су високо образовање стекли по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - доказ прибавља установа. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

Професор српског језика и 
књижевности

са 27,75% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог одсутног 

дуже од 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова предвиђених законом 
испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 
8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: поседовање одговарајућег 
високог образовања стеченог на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године - за наставнике, васпитаче и стру-
чне сараднике; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; нео-
суђиваност правоснажном судском пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
коме се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверену фотокопију/препис потврде, уверења 
или друге исправе факултета о положеним испити-
ма из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (за кандидате који су високо образовање 
стекли по пропису који уређује виоко образовање 
почев од 10.09.2005. године), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном судском пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља 
установа. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник куварства и 
професионалне праксе

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду, за 
заснивање радног односа кандидат мора да испуња-
ва посебне услове: да има одговарајући степен и 
врсту стручне спреме сагласно чл. 8 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
сагласно чл. 120 ст. 1 тач 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Уз пријаву на кон-
курс приложити: доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу), доказ (уверење или 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 системом преноса бодова или 
доказ да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прибавља школа по службеној 
дужности. Доказ о здравственој способности за рад 
са ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично на адресу: Средња 
школа „Бранислав Нушић“ Сокобања, Митрополита 
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 59 ст. 5 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - УС) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015); 
да има одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, педагога и психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и 
положен испит за директора установе; да има нај-
мање 5 година рада у установи образовања и вас-
питања на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да није правноснажно осуђе-
но за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду да има најмање пет година рада у области 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију, не ста-
рију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месе-
ци); радну биографију; оквирни план рада за вре-
ме мандата, доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). Доказ о 
неосуђиваности и доказ о непостојању дискримина-
торног понашања од стране кандидата за директора 
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду. Кандидат изабран 
за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да у року и под условима про-
писаним Законом о основама система образовања и 
васпитања или другим актом који пропише минис-
тар просвете, науке и технолошког развоја, положи 
испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Владислав Петковић 
Дис“, Зорана Радмиловића 10, 19341 Грљан, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за избор директора“ или 
лично предати секретару школе.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



На Народном универзитету у Нишу свечано су додељени сер-
тификати за посластичаре. Укупно 12 полазница, у два циклуса, 
успешно је завршило обуку коју финансира Европска унија (ИПА 
2012) и стекло сертификате који ће им омогућити брже запошља-
вање у овом занимању.

Обуку је реализовао Народни универзитет уз подршку На-
ционалне службе за запошљавање - Филијале Ниш. Програмом је 
обухваћено укупно 400 часова, а скоро 90% наставе односило се 
на практичан рад, који је спроведен код реномираног произвођача 
торти и колача „Дела Боса“.

„Изненађен сам, наравно у позитивном смислу, са којим ин-
тересовањем су полазнице приступиле овој обуци. Што је најбит-
није, стекле су практично применљиво знање које је данас веома 
тражено“, истакао је овом приликом Дејан Милановић, власник 
фирме „Дела Боса“.

Ове године Национална служба за запошљавање - Филијала 
Ниш је у оквиру ИПА пројекта реализовала широк спектар обука 
за тржиште рада, у које је укључено око 240 особа.

„Полазнице које су управо завршиле обуку спадају у катего-
рију теже запошљивих лица. Добијени сертификат ће им омогућити да буду конкурентније на тржишту рада и да лакше дођу до запослења. 
Такође, овај сертификат омогућава и покретање сопственог посла онима са предузетничким духом. У сваком случају могу рачунати на 
подршку Националне службе за запошљавање“, истакла је Наташа Тончев, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетништво 
и образовање и обуке у Филијали Ниш.

Међу полазницама је било и младих без радног искуства и старијих, које су дуго у потрази за шансом за нов почетак.
„Радила сам у војсци 10 година, па као секретарица 5 година, онда сам дуго била без посла, а одлучила сам се за ову обуку јер сам желела 

нечим креативним да се бавим. Израда колача ме доста интересује и планирам у скоријој будућности да региструјем своју радњу“, истакла је 
Сузана Марковић, једна од полазница обуке.

Очи запослених у просвети на почетку ове школске године 
упрте су у спискове радника за чијим ангажовањем више 
нема потребе, спискове запослених са непуном нормом, али 
и спискове слободних радних места, који се објављују на сајту 

ресорног министарства. Прво што виде је листа технолошких вишко-
ва. Закључно са последњим изменама, она броји 4.572 особе. Међу 
њима су наставници, учитељи, психолози, педагози, школски секре-
тари, домари, чистачице, преноси „Политика“. Највише је прекоброј-
них наставника - 3.786, који предају различите предмете у основним, 
средњим, музичким, балетским школама.

У друштву сувишних најбројнији су наставници енглеског јези-
ка (303), физичког васпитања (293), ликовне културе (263), музичког 
(255), историје (249), географије (231), биологије (221), српског језика и 
књижевности (208). Супротно увреженом мишљењу да нема довољ-
но предавача физике и математике, међу вишковима их заједно има 
више од две стотине, а ту су и 162 колеге који предају рачунарство 
и информатику. Око стотину наставника социологије и психологије 

на истом је списку непотребних, као и 84 предавача грађанског вас-
питања. У верској настави шесторо је вишак. У разредној настави, за 
млађе школарце, на листи технолошких вишкова има више од 100 
учитеља.

Списак обухвата све запослене у школама, не само просветне 
раднике, па се међу прекобројнима налази и 91 чистачица, 70 дома-
ра, 29 кафе-куварица и сервирки, 14 техничко-помоћних радника и 
11 кувара-посластичара. Евиденција показује да у кућама знања као 
вишак раде и четири социјална радника, осам логопеда, 13 дефекто-
лога, 28 психолога и 57 педагога. И у администрацији има сувишних, 
око 120 задужених за финансијске и рачуноводствене послове и 19 
секретара.

Вишак су и два директора, али и по један књижничар, магацио-
нер и дактилограф.

Технолошки вишкови су људи за чијим ангажовањем често де-
лимично, а некада и потпуно, престаје потреба, а међу њих 4.572 има 
459 запослених који су вишак сто одсто, што за учитеље и наставнике 
значи да немају ниједан час у распореду.

За технолошке вишкове у образовању који желе да узму от-
премнину и напусте систем просветна власт понудила је социјални 
програм. Максимална новчана накнада за одлазак са радног места 
у просвети износи 964.354 динара. Прве отпремнине су подељене, а 
надлежни процењују да их може бити исплаћено укупно 1.200.

На листи запослених с непуном радном нормом, као што су, на 
пример, наставници који годинама раде са 30, 50, 70 одсто фонда ча-
сова, тренутно се налазе 7.292 просветара. Списак слободних радних 
места је најдужи, са 26.738 пуних или делимичних наставничких 
норми које показује евиденција. Листа не показује да та места у ст-
вари углавном нису упражњена и да на њима раде наставници који 
су запослени на одређено време, махом због забране запошљавања 
која траје већ три и по године. На предочена слободна места могу 
да конкуришу технолошки вишкови и запослени с непуном нормом. 
Листе са новим пресеком стања ажурираће се и објављивати готово 
свакодневно, а посао директора школа је да расположивим кадром са 
ових спискова попуне упражњена радна места.

ПРАКТИЧНО ЗНАЊЕ

ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК 4.572
ШКОЛСКА РАДНИКА

Додељени сертификати за посластичаре

Међу сувишнима највише наставника енглеског, физичког, ликовног, музичког, историје, 
географије... Вишак су и два директора, али и по један књижничар, магационер и дактилограф

В.Крстић
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По критеријуму броја креираних нових радних места у односу на 
број пројеката чија је реализација започета у 2016. години, Србија је 
заузела високо 5. место међу европским земљама, испред Мађарске, 
Чешке Републике, Румуније, Француске, Пољске, а 13. место међу ос-
талим државама света.

IBM Global Business Services већ неколико година анализира ак-
тивности на пољу улагања у Србију, а ово је до сада најбољи резултат 
који је наша земља остварила и представља пораст од скоро 40 од-
сто у односу на 2015. годину. Како истичу у Развојној агенцији Ср-
бије (РАС), оваква позиција последица је вишегодишњег рада, вели-
ких напора и одрицања, али, и што је најважније, синхронизованог 
залагања свих релевантних институција, почев од Владе Републике 
Србије, Министарства привреде, РАС-а, локалних самоуправа и по-
тенцијалних инвеститора.

Рекорд у последњих 10 година
„До сада су нас најчешће наши врхунски спортисти у различи-

тим дисциплинама радовали резултатима, a сада смо и у дисципли-
ни привлачења инвестиција у самом светском врху. Овакав резултат 
Србију сигурно високо позиционира и у будућности на мапи инвести-
тора и много говори о посвећености и преданости људи који раде на 
инвестиционим пројектима у Влади РС и РАС-у“, истакао је в.д. дирек-
тора Развојне агенције Србије Радош Газдић.

Газдић је нагласио да су, кроз пројекте које РАС администрира, у 
2016. реализована 22 инвестициона уговора, која ће у наредном перио-
ду донети око 240 милиона евра инвестиција и отворити више од 17.000 
радних места, што је рекорд у последњих десет година. Како наводе на-
длежни у Развојној агенцији Србије, од почетка ове године до данас РАС 
је реализовала 16 уговора који ће генерисати више од 154 милиона евра 
улагања и омогућити отварање 7.000 нових радних места. 

У 2017. години 1,7 милијарди евра инвестиција
Тренутно РАС ради са 50 потенцијалних инвеститора, чијом би 

одлуком да инвестирају у Србију биле реализоване инвестиције вред-
ности од око милијарду евра и нових 20.000 радних места. Највећи 
број пројеката је из аутомобилске индустрије, али је велико интере-
совање и за електронску и машинску индустрију, као и индустрију 

текстила и пољопривреду. Према подацима НБС-а, у првој половини 
ове године странци су у Србију уложили 992 милиона евра, што је 
12,2 одсто више него у истом периоду прошле године. Очекује се да ће 
прилив страних директних инвестиција у 2017. години бити 1,7 ми-
лијарди евра, што би одржало њихово учешће у бруто домаћем про-
изводу од око пет процената и обезбедило пуну покривеност текућег 
дефицита платног биланса, оцењују у Народној банци Србије.

У првој половини ове године странци су око 30 одсто уложеног 
капитала пласирали у изградњу нових погона прерађивачке индус-
трије, што наговештава двоцифрен раст извоза у овој години. По зва-
ничним статистичким подацима, у Србији послују 2.624 стране ком-
паније, које запошљавају 198.797 радника, учествујући на тај начин у 
укупном броју запослених са 19,7 одсто. Ове компаније чине само три 
одсто укупног броја предузећа у Србији.

Највише страних компанија ради у сектору трговине и поправке 
моторних возила - 39,9 одсто, затим у прерађивачкој индустрији - 22,9 
одсто, а има их и у стручним, научним, иновационим и техничким де-
латностима - 12,2 одсто. Највећи број инвестиција долази из земаља 
Западне Европе, али и Блиског и Далеког истока, САД, Азије.

СРБИЈА РЕКОРДЕР
Стране инвестиције отварају нове послове

У најновијем извештају IBM Global Locations Trend 2017 објављено је да је, у односу на број становника, 
Србија светски лидер по броју отворених радних места у 2016. години

В.П.

     
Креатор подршке

Развојна агенција Србије (РАС) је један од креатора програма 
подршке привреди и највећи извршни носилац економске поли-
тике у име Владе Републике Србије. Основна делатност РАС-а је 
подршка микро, малим и средњим предузећима и предузетни-
цима у циљу оснаживања привреде Србије, подршка директним 
улагањима и промоцији извоза, подизање угледа Србије и реги-
онални развој.
Како би се сви делови Србије развијали равномерно, РАС у својој 
мрежи има 16 регионалних развојних агенција (РРА) и са њима 
интензивно сарађује при реализацији програма. Мисија РАС-а је 
оснаживање и информисање привредника о аплицирању за про-
граме подршке, сарадња са државним институцијама у креирању 
економске политике и сарадња са удружењима привредника у 
циљу побољшања привредног амбијента.
Такође, РАС помаже локалним самоуправама при подизању ка-
пацитета усмерених ка економском развоју, како би квалитетније 
и ефикасније пружили потребну подршку предузетницима, али и 
аплицирали за средства европских и других фондова у циљу реги-
оналног и локалног развоја.

     Извештај Ernst&Young European Attractiveness 
Survey 2017

   Напори и ангажман на привлачењу нових инвестиција добили су 
подршку и у новом извештају Ernst&Young European Attractiveness 
Survey 2017, где је Србија заузела 6. место међу европским земља-
ма, по критеријуму отворених места као резултат привлачења 
страних директних инвестиција.

Извештај FDIntelligence (огранак Financial Times)
   Србија је за свој напредак добила позитивне оцене и у најно-
вијем извештају FDIntelligence и у конкуренцији 94 земље света 
заузела прво место по индексу перформанси гринфилд директ-
них страних инвестиција. Наведено је да је Србија у 2016. години 
привукла 12 пута више гринфилд директних страних улагања него 
што би се очекивало за економију те величине.

Предности инвестирања у Србији
   Најчешће спомињани разлози за инвестирање у Србији су по-
литичка и економска стабилност, јединствен сет споразума о 
слободној трговини (ЕУ, САД, Царинска унија Русије, Белорусије 
и Казахстана, ЕФТА, ЦЕФТА, Турска) и тржиште од 1,2 милијарде 
потрошача производа Made in Serbia, 14 слободних зона, порес-
ке олакшице, повољна географска локација, образована, квали-
фикована и конкурентна радна снага, конкурентни оперативни 
трошкови и друго.

Ове године највећи број пројеката је из аутомобилске 
индустрије, али је велико интересовање и за
електронску и машинску индустрију, као и за

индустрију текстила и пољопривреду

Србија је у 2016. години привукла 12 пута више
гринфилд директних страних улагања него што би

се очекивало за економију те величине
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Посао у Немачкој

НОВА ШАНСА ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
Национална служба расписала је конкурс за слободна радна места за рад у СР Немачкој, у складу са 
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника држављана Републике Србије у 

Савезној Републици Немачкој, за већи број извршилаца

Нову шансу за рад у немачким болни-
цама и домовима за стара лица имају 
медицинске сестре - техничари са 
положеним стручним испитом за 

медицинску сестру - техничара општег или 
педијатријског смера. Запослени ће до при-
знавања дипломе у СР Немачкој бити рас-
поређени на место асистента за здравствену 
негу, а након тога могу радити на послови-
ма квалификованог здравственог радника. 
Такође, имаће могућност да након одређе-
ног периода, у складу са Законом о боравку 
странаца у СР Немачкој, поднесу захтев за 
добијање сталне боравишне дозволе. Према 
прописима који важе у СР Немачкој, ностри-
фикација дипломе за здравственог радника 
је обавезна најкасније у року од 12 месеци од 
заснивања радног односа на одређено време.

Како се наводи у условима конкурса, на 
оглас се могу јавити незапослени и запосле-
ни кандидати, без обзира да ли су пријавље-
ни на евиденцију Националне службе за за-
пошљавање. 

Поред степена образовања и радног иску-
ства, знање немачког је један од одлучујућих 
фактора када је у питању одабир кандидата. 
Наиме, немачки послодавци оцењују знање 
језика према Европском референтном оквиру 
за језике, што значи да се од кандидата мини-
мум очекује да разуме реченице и често упо-
требљаване изразе који су у вези са областима 
непосредног значења, на пример: информа-
ције о личности и породици, куповини, раду 
и непосредном окружењу. Кандидат мора 
бити у стању да се споразуме у једноставним, 
рутинским ситуацијама које се односе на ди-
ректну размену информација о познатим и 
уобичајеним стварима, као и да једноставним 
речима опише своје порекло и образовање, 
непосредно окружење и непосредне потребе 
(ниво А2).

Предност приликом запошљавања ће 
имати кандидати са знањем немачког јези-
ка на Б1 нивоу или вишем. Б1 ниво значи да 
је кандидат у стању да разуме главне садр-
жаје када се употребљава јасан стандардни 
језик и када се ради о познатим садржаји-
ма везаним за посао, школу, слободно вре-
ме, итд. Такође, да је у стању је да се снађе 
у највећем броју ситуација са којима се су-

среће током путовања у земље немачког 
говорног подручја, да се јасно и смислено 
изрази о познатим темама и областима лич-
ног интересовања, да говори о искуствима и 
доживљајима, да опише своје снове, наде и 
циљеве, и да укратко образложи своје пла-
нове и ставове.

Предност ће имати кандидати са актуел-
ним радним искуством у струци, под којим 
се подразумева: радно искуство у струци у 
последње 4 године - стручна пракса, однос-
но стаж за кандидате који су тек завршили 
школу и имају положен стручни испит за 
медицинску сестру - техничара или за пе-
дијатријску сестру - техничара. За кандидате 
који су се преквалификовали важе следећи 
услови: уколико је кандидат завршио меди-
цинску школу али не захтевани смер, потреб-
но је да преквалификација траје минимум 2 
године и да је положио стручни испит за ме-
дицинску сестру - техничара; уколико је кан-
дидат завршио другу средњу школу, односно 
другог је занимања, потребан је доказ о прек-
валификацији у трајању од минимум 2 годи-
не и након тога радно искуство у трајању од 
минимум 2 године у струци у последње че-
тири календарске године (у радно искуство 
улази и период стручне праксе у трајању од 
6 месеци).

Предност ће имати кандидати са рад-
ним искуством и/или интересовањем у сле-
дећим областима: клиничка одељења са ле-
жећим пацијентима, болничка и патронажна 
нега старих лица, рехабилитација (пре свега 
неурологија), педијатријска нега (код канди-
дата који су завршили педијатријски смер). 
Обавезно у биографији навести комплетно 
радно искуство. Доказе о радном искуству 
није неoпходно доставити уз документацију 
за пријаву, али ће бити потребни касније, 
кандидатима који буду одабрани за учешће 
у пројекту. 

Почетна плата износи 1.900 евра (бру-
то), до признавања дипломе за здравственог 
радника, уз одређена регионална одступања. 
Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, 
најчешће у самим домовима за стара лица, 
међутим уколико то не задовољава потребе 
запосленог, послодавац ће пружити помоћ 
у проналажењу адекватног смештаја, с тим 

што у том случају трошкове у целости или 
делимично сноси сам запослени.  

Од документације треба приложити про-
пратно писмо на немачком језику (пример за 
писање пропратног писма можете преузети 
у организационим јединицама НСЗ и канце-
ларијама миграционих сервисних центара), 
радну биографију на немачком и српском 
језику, оверену копију дипломе о завршеној 
школи и положеном стручном испиту. Посе-
довање сертификата о стеченом знању не-
мачког језика није неопходно за учешће на 
конкурсу. 

Заинтересовани кандидати који су пријавље-
ни на евиденцију Националне службе за за-
пошљавање потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком „За 
запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој - Пројекат Triple Win“, док они који то 
нису своје пријаве шаљу поштом на адресу: На-
ционална служба за запошљавање, Филијала 
за град Београд, Мигрaциони сервисни центар, 
Косте Абрашевића 10, са назнаком „За запошља-
вање радника за здравствену негу у СР Немачкој 
- Пројекат Triple Win“. 

Сви који уђу у ужи избор биће обавеште-
ни о месту и термину одржавања разговора са 
представницима Немачке савезне агенције за 
рад. Разговор ће се водити на немачком језику, 
а по потреби ће бити обезбеђен и преводилац. 
Након обављеног интервјуа биће организовано 
језичко тестирање. 

Пројекат Triple Win - у организацији Не-
мачке агенције за рад (БА) и Немачког друшт-
ва за међународну сарадњу (ГИЗ), изабраним 
кандидатима ће пружати подршку у припре-
ми, проналажењу посла, одласку (добијање 
радне дозволе и визе) и интеграцији у СР Не-
мачкој. Пројекат нуди подршку кроз курсеве 
језика, као и петодневни курс припреме за 
рад и живот у СР Немачкој. 

Све додатне информације о овом конкур-
су могу се добити у филијалама НСЗ, мигра-
ционим сервисним центрима НСЗ, као и преко 
Позивног центра НСЗ: 0800/300-301 (беспла-
тан позив). 

Конкурс је отворен до 30.09.2017. године.
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У делатности информисања и комуникације просечна нето плата 
у јуну била је 90.587 динара, у снабдевању електричном енергијом, 
гасом и паром 81.133, рударству 76.775, државној управи и обавезном 
осигурању 49.940 динара.

Просечна јунска плата у саобраћају и складиштењу била је 
49.566 динара, прерађивачкој индустрији 48.556, грађевинарству 
45.358, здравству и социјалној заштити 43.694, а образовању 42.938. 
У области снабдевања водом и управљања отпадним водама износи-
ла је 42.583 динара, у пољопривреди, шумарству и рибарству 42.508, 
административним и помоћним услужним делатностима 39.706, у 
уметности, забави и рекреацији 38.439, трговини на велико и мало 
37.747 и у осталим услужним делатностима 35.902.

Плата за сакупљање отпада 19.561 динар
Разлика између највеће и најмање плате остварене прошлог 

месеца по делатностима је 59.330 динара, јер толико се добије када 
се упореде зараде остварене у финансијским делатностима и делат-
ности осигурања од 95.232 и зараде у осталим услужним делатости-
ма од 35.902 динара. Другим речима, разлика између нето зарада у 
те две делатности већа је од просечне републичке плате, која је у јуну 
износила 49.238 динара.

Још је већа разлика између зарада на појединачним пословима 
унутар делатности, према подацима које обрађује Републички завод 
за статистику. Запослени у управљачким делатностима и савето-
вању примили су просечну нето јунску плату у износу од 180.644 ди-
нара, а девет пута мање од њих зарадили су запослени у сакупљању, 
третману и одлагању отпада - свега 19.561 динар. На страну то што 
статистички подаци показују да је просечна нето зарада запослених 
у тој делатности мања од минималне зараде, иако не би смела да 
буде, с обзиром да је минималац загарантован свима који раде осам 
сати дневно.

Девет делатности заради више
од 100.000 динара

Друга највећа јунска нето плата забележена је у ваздушном 
саобраћају - 165.358 динара, затим у рачунском програмирању и 
консултантским делатностима - 160.891, па у услужним делатности-
ма у рударству - 142.215, рекламирању и истраживању тржишта - 
130.566. У делатности финансијских услуга прошлог месеца просечна 
нето зарада била је 110.979 динара, у експлоатацији сирове нафте и 
природног гаса 103.858, производњи дуванских производа 103.116 и 
производњи основних фармацеутских производа 101.601 динара. То 
је девет делатности у којима је јунска плата била изнад 100.000 дина-
ра, односно далеко изнад 500 евра, о којима сања већина запослених 
у Србији.

Најмања просечна нето зарада прошлог месеца забележена је, 
као што је већ истакнуто, у сакупљању, третману и одлагању отпада 
- 19.561 динар, затим у кинематографији - 21.460, поправци рачуна-
ра и предмета за личну употребу - 25.567, помоћним делатностима 
у финансијским услугама и осигурању - 25.727, делатностима при-
премања и послужења хране и пића - 26.017, осталим личним услуж-
ним делатностима - 28.177, преради дрвета и производа од дрвета 
- 28.433, производњи одевних предмета - 29.203 и спортској, забавној 
и рекреативној делатности - 29.280.

Много више од просека
Осим послова у делатностима у којима је јунска плата прешла 

100.000 динара, има још 25 оних чија су просечна примања већа од 
просека републике од 49.238 динара. Међу њима, највећу просечну 
јунску плату примили су запослени у производњи кокса и деривата 
нафте - 97.849 динара, затим делатност удружења - 88.566, програм-
ске активности и емитовање - 87.543, производња рачунара, елек-
тронских и оптичких производа - 80.237, телекомуникације - 79.139, 
експлоатација угља - 78.524 и друге.

За пристојан живот недостаје 20.000 динара
Колико грађани Србије зарадом коју сваког месеца донесу кући 

могу да купе различитих потрепштина - од хране, пића, до одеће, 
обуће и плате неопходне свакомесечне издатке за комуналне трош-
кове, телефон, превоз - тешко је рећи.

Разлог је сасвим једноставан: прохтеви и потребе породица се 
разликују, а разликују се и зараде. Просечна зарада је статистички 
приказ примања и броја оних који раде, па је јасно да има запослених 
чија су месечна примања много виша од просечне зараде, али и оних 
чије су коверте сваког месеца далеко тање од републичког просека.

И са просечном зарадом није лако прегурати месец, платити све 
трошкове, купити све што је потребно, а уз просечних 49.238 дина-
ра извесно је да једна плата није довољна за подмиривање трошкова 
просечне потрошачке корпе. Наиме, у јуну је за просечну потрошач-
ку корпу било потребно 69.566 динара, што је за 20.000 динара више 
него што је износила просечна зарада. Ипак, довољно је за подмири-
вање трошкова минималне потрошачке корпе у јуну, за коју је треба-
ло 36.900 динара. Однос просечне зараде и покривености потрошачке 
корпе не мења се већ годинама. Наиме, последње четири године про-
сечна зарада није довољна за просечну потрошачку корпу, али јесте 
за ону минималну.

Шта стане у корпу
У обе потрошачке корпе највећа издвајања просечне породице од 

три члана су за храну и безалкохолна пића, јер захватају око 40 одсто 
вредности, док за те потребе из минималне корпе одлази 45 одсто 
укпног износа. Након тога следе комунални трошкови, струја, гас и 
остали енергенти - око 20 одсто, а потом трошкови транспорта, ал-
кохолних пића и дувана, куповина одеће и обуће, на шта отпада око 
пет одсто просечне потрошачке корпе, а 3,35 одсто минималне... Ту 
су још и трошкови опреме за домаћинство, комуникације, здравство, 
рекреација и култура, ресторани, а најмање се издваја за образовање 
- у просечној потрошачкој корпи за те намене планирано је 0,68 одсто 
новца или 475 динара, а у минималној 0,34 одсто, односно 123 динара.

Просечне јунске плате у Србији

КО УПРАВЉА И САВЕТУЈЕ ЗАРАДИ 180.644 ДИНАРА
Највећа јунска нето плата према делатностима, по подацима Републичког завода за 

статистику, забележена је у финансијским делатностима и делатностима осигурања - 95.232 
динара и већа је од просечне плате за прошли месец 45.994 динара

Разлика између највеће и најмање плате
остварене прошлог месеца по делатностима

је 59.330 динара, јер толико се добије када се
упореде зараде остварене у финансијским
делатностима и делатности осигурања

и зараде у осталим услужним делатностима

Извор: Дневник
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Филијала Јагодина НСЗ реализовала je још једну обуку на за-
хтев познатог послодавца. Након успешно завршене обуке 
код послодавца ДОО „Тибет мода“ из Ћуприје за 49 незапос-
лених, реализована је и обука у ДОО „Цветекс“ из Сопота, 

огранак у Рековцу, за 15 незапослених са евиденције Испоставе Реко-
вац - за шиваче спортске одеће.

Обука је трајала од 20. јуна до 14. августа, динамиком 5 дана у 
недељи, 8 часова дневно, са укупним фондом од 320 часова. Завршни 
испит је спроведен 23. августа, а свечана додела сертификата уприли-
чена у просторијама послодавца, у присуству Стојана Цветојевића, 
власника фабрике „Цветекс“, директора Филијале Јагодина НСЗ Бори-
са Стојанова, запослених у „Цветексу“ и представника НСЗ Филијале 
Јагодина. Свих петнаест полазница је са успехом завршило обуку, а 
послодавац планира да их 1. септембра пријави у радни однос.

Национална служба за запошљавање већ дужи низ година са-
рађује са фирмом „Цветекс“, која се бави производњом спортске опреме. 
Фабрика „Цветекс“ постоји више од 20 година, а око 80% производње 
пласира се у извоз, највише у Аустрију, Немачку, Црну Гору и Босну и 
Херцеговину. Вредност инвестиције у Рековцу је око 200 хиљада евра. 

Проширење броја запослених у погону „Цветекса“ много значи Ре-
ковцу, јер ово место спада у ред неразвијених општина у Србији. Посло-
давац планира да до краја године удвостручи број радника у погону у 
Рековцу.

СА ОБУКЕ НА ПОСАО

Смиљана Крстић

„Цветекс“ запошљава шиваче

Филијала Јагодина успешно је реализовала још 
једну обуку на захтев познатог послодавца

Субвенције за запошљавањe

ЈАСАН ПЛАН И 
МНОГО ВОЉЕ

Субвенције за запошљавање
и самозапошљавање могу бити добра

прилика за покретање бизниса. Пример 
добре праксе у Новом Сада је козметичарка 

која је на тај начин започела свој посао

Јована Ђуричић је млада предузетница која је прошле го-
дине уз помоћ субвенције за самозапошљавање у износу од 160 
хиљада динара отворила салон лепоте у Петроварадину и оства-
рила свој сан.

„Када отворите салон и региструјете се треба доста новца да 
се уложи, треба плаћати доприносе, а ја сам паушалац и мени су 
месечни доприноси око 17 хиљада. У почетку је требало сакупи-
ти тих 17 хиљада, док се посао није разрадио и док нисмо стекли 
муштерије, тако да је много помогла субвенција у тих првих пар 
месеци“, каже Јована.

Она истиче да јој је тај новац много олакшао покретање биз-
ниса, што је додатно охрабрење женама да конкуришу и поку-
шају да се остваре као предузетнице. Прилику да прошири посао 
добила је и ове године, када ју је град подржао са субвенцијом за 
запошљавање нових радника.

„Морате бити упорни, јаки и стрпљиви, пошто преко ноћи 
ништа не може да се уради“, напомиње млада предузетница.

Државне субвенције за запошљавање и самозапошљавање 
често значе једину сигурну помоћ за почетак бизниса. А Јована, 
чији салон лепоте успешно послује годину дана, каже да је најва-
жније имати јасан план и много воље.

Сертификати за рачуновође

БРЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ
УЗ НОВА ЗНАЊА

У оквиру ИПА пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим гру-
пама“ Филијала Крагујевац организовала је два циклуса обука 
за рачуновође. Обука је била намењена лицима са вишом или 
високом стручном спремом економске групе занимања, која 
су пријављена на евиденцију незапослених дуже од 12 месеци. 
Први циклус, у који је било укључено 11 незапослених, орга-
низован је крајем марта и трајао је до средине јуна. Због великог 
интересовања незапослених, као и одличне сарадње са Акаде-
мијом „Оксфорд“, која спроводи обуку, паралелно је организован 
и други циклус, у који је такође укључено 11 незапослених.

Извођач обуке, у сарадњи са Филијалом Крагујевац НСЗ, ор-
ганизовао је свечано уручење сертификата полазницама другог 
циклуса обуке, који је завршен крајем јула. Полазнице истичу 
да су веома задовољне квалитетом обуке, начином рада, као и 
обезбеђеним уџбеницима и радним материјалом.

По речима предавача Ирене Стефановић, оне су биле врло 
мотивисане за учење, што се најбоље види по редовном при-
суству и активном учешћу у раду на часовима. На завршном 
тесту показале су завидан ниво знања, са којим ће подићи и своје 

компетенције на тржишту рада. Уверене су да ће им нова знања 
повећати шансе да пронађу запослење, а неке размишљају и от-
почињању сопственог посла.

Поред обуке за рачуновође, на територији Шумадијског ок-
руга у оквиру ИПА пројекта организована је основна информа-
тичка обука, обука за енглески језик Б1 ниво, за немачки језик, 
кројење и шивење. Обуке је успешно завршило 115 лица која 
припадају категорији теже запошљивих.

Током септембра планира се реализација другог циклуса 
обука за кројење и шивење, енглески и немачки језик и укључи-
вање још 50 лица у обуке за потребе тржишта рада.

Јелена Зорнић
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Млади пар из Крагујевца пронашао бизнис у шуми

СКУПОЦЕНО УЉЕ ИЗ ТВРДОГ СЕМЕНА
Најважније је знати да се ниједан посао не развије потпуно пре треће или пете године 

пословања. Важно је остати доследан својим идејама и доћи ће тренутак када ће се сав напор, 
труд, рад и улагања исплатити

Маринини родитељи годинама про-
изводе џемове од шумског воћа 
које добављају од локалног ста-
новништва, које бере дивљи ши-

пурак, дрен и трњину у шумама и врзинама, 
а семе од шипурка након искоришћеног дела 
за кашу бацају у воћњак и ђубре га. Миро-
слав, њен вереник, дао им је нову идеју - да 
изолују уље из семена и од њега направе у 
свету и те како тражено уље дивље руже.

Мада је доста тога научио на факултету, 
додатне информације нашао је на интерне-
ту, у литератури и контакту са професорима, 
како би успешно одрадио читав технолошки 
поступак добијања уља дивље руже.

Сада њих двоје, Марина Миладино-
вић (26) из Трстеника и Мирослав Гарић 
(27) из Крагујевца, једини у Србији праве уље 
дивље руже и уље семена купине, као и код 
нас познатија уља језгра шљиве и кајсије. 
Најављују да би од октобра требало да про-
изведу и уље семена малине, које такође код 
нас нико не производи. Ови млади вереници 
недавно су освојили прву награду Нацио-
налног форума за зелене идеје „Траг“ фонда-
ције, Фонда браће Рокфелер и Ерсте банке, за 
производњу ретких козметичких уља и бри-
кета и добили 5.000 долара које ће да уложе 
у даљи развој.

„Уље дивље руже изузетно је тражено 
у свету, поготово у домену козметике, за 
процесе регенерације коже који нису узро-
ковани гљивичним инфекцијама. Доста се 
користи у борби против бора, стрија, опеко-
тина, екцема, ожиљака и старачких пега. У 
научним радовима доказано је да поспешује 
процесе регенерације коже и да чак уклања 
и постоперативне ожиљке“, причају ми на 
почетку приче са душом.

Када је дознао о квалитету и тражености 
овог уља, Мирослав се обрадовао и кренуо у 
потрагу за информацијама.

„Полако сам истраживао и припремао 
терен за будућу производњу. На факултету 
смо у оквиру дипломског рада правили шест 
врста етарских уља и испитивали њихов сас-
тав и тада сам се посаветовао са професором 
како да припремим сировине на квалитетан 
начин, без конзервирања, будући да нисмо 
имали искуства са ретким хладно цеђеним 
уљима. Пошто пре нас у Србији нико није 
производио ово уље, нисам лако могао да 
пронађем све информације и теоријски са-
вети професора су се одлично показали у 
пракси током прве године“, прича Мирослав.

Уља у паковањима од 20 мл и 50 мл 
највише узимају жене, и то за боре, стрије, 
опекотине, екцеме и ожиљке од операција. 
Уље садржи каротеноиде, провитамин А 
и разне друге секундарне метаболите, па 
наношењем уља на кожу она сама почиње 
да производи еластин и колаген и да се об-
навља.

Семе дивље руже, односно шипурка, 
тврдо је као камен и у себи има веома мали 
проценат уља - може се изоловати највише 
до 3 процента, тако да су провели скоро го-
дину дана у проналажењу одговарајуће ма-

Мирослав и Марина освојили су прву награду Националног форума
за зелене идеје „Траг“ фондације, Фонда браће Рокфелер и Ерсте банке,

за производњу ретких козметичких уља и брикета и добили 5.000 долара 
које ће да уложе у даљи развој
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шине која би донела задовољавајуће резул-
тате.

„Проценат уља у биљкама зависи од 
броја сунчаних дана у години, ако их је више 
онда има и већи проценат уља. Прве године 
смо изоловали свега један посто уља из се-
мена шипурка, па је за један литар уља било 
потребно 100 килограма семена, будући да је 
то била година великих поплава и да је било 
мало сунчаних дана, као и да нова машина 
није могла да обезбеди довољан притисак 
док се није разрадила. Истражили смо тр-
жиште и пронашли домаће фирме природне 
козметике које би откупљивале уља од нас“, 
причају Мирослав и Марина.

Упознали су се на Природно-математич-
ком факултету и обома је остао по један испит 
до краја студија хемије. Он је на смеру науч-
но истраживање и развој, а она на заштити 
животне средине. Признају да се студирање 

одужило због посла са уљима, али и додају 
да по завршетку студија планирају свадбу и 
откривају да већ неко време живе заједно у 
Крагујевцу.

„Од почетка студија маштао сам о томе 
да будем професор на факултету, чак сам 
имао понуду да радим као асистент, али је ни-
сам прихватио, јер бих на крају посао морао 

да тражим у иностранству. Ипак сам одабрао 
да останем у Србији и да будем доследан 
својој идеји. Ми сада продајемо уља фирма-
ма као сировину, па их они после продају у 
малим бочицама у продавницама здраве 
хране и продавницама козметике или корис-
те као главну активну компоненту у крема-
ма против бора. Марина и ја опипавамо укус 

муштерија преко Фејсбука, као и резултате 
уклањања кожних проблема и производе 
продајемо на Фејсбук страници Племенита 
уља. Више смо него задовољни резултатима, 
посто су наша уља уклањала стрије и екце-
ме брже него што је документовано у науч-
ној литератури са чилеанским уљем дивље 
руже“, кажу Марина и Мирослав.

Кроз све су прошли заједно. Машину су 
доста платили, а новац су дуго штедели. При-
чају да је било периода када су скромније 
живели како би одвојили новац за сушару, па 
за селектор и да су сваке године куповали по 
једну нову машину како би заокружили про-
цес производње и олакшали физичке напоре.

Пре награде за зелену идеју учествова-
ли су на регионалном такмичењу за најбољу 
студентску бизнис идеју (Босна и Херцего-
вина, Црна Гора и Србија) и добили 100.000 
динара као прву награду. Сада се спремају за 
регионално такмичење у Црној Гори и надају 
се победи.

„Желимо да уложимо новац добијен на 
такмичењу у амбалажу, канале дистрибуције 
и пласман робе у апотекама. Циљ нам је да 
пласирамо наша уља, креме за лице и остале 
производе природне козметике крајњим ко-
рисницима. Младима који имају добру идеју 
саветујемо да пре уласка у посао провере да 
ли би имали пласман на тржишту, да ура-
де анализе квалитета и добију сертификате 
како би могли да се истакну међу конкурен-
тима, као и да израчунају најгору опцију за 
себе и да ако и тада могу да опстану, тек онда 
уђу у бизнис. И најважније је да знају да се 
ниједан посао не развије потпуно пре треће 
или пете године пословања. Нека остану до-
следни својим идејама и доћи ће тренутак 
када ће се сав напор, труд, рад и улагања 
исплатити“, искрени су Марина и Мирослав.

     
Велики планови

   Мирослав и Марина планирају да на јесен отворе фирму козметичких препарата од пле-
менитих уља.
   „Уље семена купине има велики заштитни фактор, до 40, а то мало ко зна. То је као 
најбоља крема за сунчање“, каже Мирослав и додаје да би један од слогана био: „Све што 
не бисте смели да поједете, не бисте смели ни да ставите на своју кожу“.
   Поред шипурка и купине, у чему су једини у Србији, уље цеде и из семена кајсија и шљива, 
такође благотворних за кожу.
   У планове за будућност укључили су озбиљније бављење екстрактом пужеве слузи, која 
је познат састојак најскупљих крема против бора. Сва њихова уља тестирана су на Инсти-
туту за јавно здравље у Крагујевцу.

Извор: www.pricesadusom.com

Уље дивље руже изузетно је
тражено у свету, поготово у
домену козметике, за процесе
регенерације коже.  Доста се 

користи у борби против бора, 
стрија, опекотина, екцема,
ожиљака и старачких пега.

У научним радовима доказано је 
да поспешује процесе регенерације 

коже и да чак уклања и
постоперативне ожиљке

Од почетка студија маштао сам да будем професор на факултету, 
имао сам и понуду да радим као асистент, али је нисам прихватио,
јер бих на крају посао морао да тражим у иностранству. Ипак сам 

одабрао да останем у Србији и да будем доследан својој идеји



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


