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ТЕМА БРОЈА - Људи су данас фасцинирани говором тела. Невербална 
комуникација је додатни канал слања порука и служи обогаћивању и 

разјашњавању вербалне комуникације. Ако желите да вас неко посматра 
као професионалца, онда морате тако да се понашате и да тако изгледате
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УВОДНИК

За све који траже посао или размишљају
о покретању сопственог посла

НЕМА ИЗГОВОРА

Знате ли да истраживања показују да невербални део чини 
93 одсто укупне комуникације, и то 55 одсто говор тела, а 38 од-
сто интонација, односно начин на који нешто кажемо? Истражи-
вали смо и разговарали са стручњацима о томе колико је важан 
први утисак и која су основна правила када је у питању говор 
тела у пословној комуникацији. Циљ нам је био да вам откријемо 
најчешће грешке, да вас оснажимо у разговору за посао, откло-
нимо трему и дамо савете како да се послодавцу представите на 
најбољи начин. 

О женском предузетништву и укључивању све већег броја 
жена у приватни бизнис разговарамо са представницама Удру-
жења пословних жена Србије, које и ове године додељује при-
знање „Цвет успеха за жену змаја“, као подстрек свим женама 
које размишљају о покретању сопственог посла. 

Ми ћемо томе дати свој допринос тако што ћемо вас упозна-
ти са светом предузетништва из угла једне младе жене, мајке 
троје деце, која се свом снагом бори за своју идеју. На том путу 
води је велико знање, невероватна енергија, реално прихватање 
пораза и успеха, али и јака подршка породице. Да ли је посао у 
области производње хране перспективан у Србији и да ли наши 
људи воле здраву и домаћинску храну - сазнаћете у овом броју 
„Послова“. 

У интервјуу са аутором књиге „Како до посла у 21. веку + 
444 савета за успешну каријеру“, професионалним предавачем 
и мотивационим тренером из области пословања и интернета 
Драганом Варагићем, сазнаћете праве ствари о томе шта је по-
требно променити и урадити да би се прилагодили модерним 
кретањима на тржишту рада. Варагић нас позива да се пробу-
димо, престанемо са изговорима, фокусирамо и узмемо ствар у 
своје руке. Прочитајте шта он поручује свима који траже посао 
или размишљају о покретању бизниса, па размислите да ли се 
слажете или не?

Све већи број гостију у Србији и знатно продужена турис-
тичка сезона показују нам да су еко, сеоски и бањски туризам 
важан ресурс за развој наше земље. А какве су могућности за 
бављење туризмом у приватним домаћинствима и шта желе 
домаћи, а шта страни туристи, сазнали смо у посети породици 
Миленковић на озренском излетишту Калиновица, која већ не-
колико година усрећује госте жељне мира, домаће хране и све-
жег ваздуха. 

Нове приче буде нове идеје!

Редакција
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БЛИЗУ 2.000 СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА
Новосадски сајам запошљавања

Највеће шансе за запослење имали су радници у производњи, продавци, службеници 
физичког обезбеђења објеката, возачи и магационери, али и информатичари, 

машински, саобраћајни и грађевински инжењери, комерцијалисти

Караван запошљавања у Владимировцу

Сајам запошљавања у организацији 
Филијале Нови Сад Националне служ-
бе за запошљавање и Града Новог 
Сада одржан је 21. септембра, у Запад-

ном холу „Спенса“. Више од 80 послодаваца 
тражило је око 2.000 нових радника разли-
читих профила. Највећу понуду послова су и 
овога пута имале компаније: Lear Corpoation, 
Delphi Packard, ДОО Нови Сад, Univerexport и 
Војска Србије.

Било је понуда послова и за висококва-
лификоване, али и за оне без квалификација. 
Највеће шансе за запослење имали су рад-
ници у производњи, продавци, службеници 
физичког обезбеђења објеката, возачи и ма-
гационери, али и информатичари, машин-
ски, саобраћајни и грађевински инжењери, 
комерцијалисти, саветници у осигурању, ау-
то-механичари, електричари и други профи-
ли радника. 

Сајам су отворили Здравко Јелушић, 
председник Скупштине града Новог Сада и 
Драган Сикимић, заменик директора На-
ционалне службе за запошљавање. Јелушић 
је нагласио да је ово велика прилика да се 
додатно смањи незапосленост у Новом Саду: 
„ Сама чињеница да је овде присутно око 80 
привредника са изузетно великим бројем 
радних места која се нуде потенцијалним 
запосленима, даје нам за право да сматрамо 
да ће се наставити тренд смањивања неза-
послености у Новом Саду и то стопом којом 
можемо бити задовољни“. 

Заменик директора НСЗ Драган Сики-
мић захвалио је Граду Новом Саду и Ауто-
номној покрајини Војводини на издвојеним 
средствима, значајним за политику запо-
шљавања. „Уз средства из Националне служ-
бе за запошљавање и из буџета Републике 
Србије ово ће свакако допринети паду стопе 
незапослености, а побољшање привредног 
амбијента и услова пословања условиће 
даљи раст постојећих инвестиција и привла-
чење нових“, нагласио је Сикимић. 

Директорка Филијале Нови Сад Татјана 
Видовић истакла је да је број незапослених 
на територији Новог Сада до краја августа 
ове године смањен за 17% у односу на исти 
период прошле године и нагласила значајну 
улогу Града Новог Сада, који је за ову годину 
обезбедио у буџету 136 милиона динара за 
политику запошљавања. „Сајмови запошља-

вања су добра прилика за незапослене јер 
на једном месту послодавци могу да обаве 
разговор са више потенцијалних кандидата, 
а они на директан начин ступе у контакт са 
послодавцима и добију посао“, каже Татјана 
Видовић.

Посетом и интересовањем на сајму задо-
вољна је и Катарина Спасојевић из компаније 
ДДОР Нови Сад, која нуди посао у продаји 
осигурања: „Ми смо свој циљ на данашњем 
сајму испунили, јер смо допунили своју базу 
радних биографија кандидатима различитих 

профила и информисали већи број посетила-
ца о самој компанији и условима које нуди-
мо“.

Слободан Макивић, по струци машин-
ски инжењер-специјалиста, други пут је на 
сајму запошљавања и каже да је пре две не-
деље успешно завршио обуку у Клубу за тра-
жење посла, која му је помогла да данас дође 
спреман за разговоре са послодавцима. Задо-
вољан је понудом послова и додаје да је оства-
рио добар контакт са два послодавца и да се 
нада позитивном исходу.

Ивана Мучибабић

     
НАЈАВА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА

   До краја септембра и током октобра очекује нас још неколико сајмова запошљавања, 
на којима ће незапослени моћи да се представе послодавцима и потраже посао. У Бачкој 
Тополи, 29. септембра, у изложбеној сали Дома културе у Главној улици, на сајму ће око 
25 послодаваца понудити 80 нових радних места. Петнаест послодаваца представиће се 
6. октобра у комплексу спортско-рекреативних базена у Новој Пазови, на сајму запошља-
вања који се организује у оквиру регионалног Сајма привреде и биће отворен од 11 до 13 
сати.
   У Лесковцу се сајам организује 10. октобра и на њему ће бити понуђено око 250 нових 
радних места, док ће у Горњем Милановцу сајам бити организован 19. октобра, у Културном 
центру, од 11 до 14 сати. 
   Дан касније, 20. октобра, у Рашки (Сала бившег комитета), 15 послодаваца понудиће око 
100 нових радних места. 
   НСЗ саветује незапослене да пре доласка на сајмове заврше обуку за активно тражење 
посла у организацији филијале НСЗ (писање радне биографије, припрема за интервју са 
послодавцем), како би се на најбољи начин представили послодавцима.

Ђурђина Мачак

Мобилни тим Филијале Панчево НСЗ је наставио активности на реализацији услуге Караван запошљавања и прошле недеље посетио 
Владимировац. У просторији месне заједнице заинтересованим лицима су пружене све потребне информације о услугама НСЗ, а онима који 
су желели омогућено је и увођење у евиденцију незапослених.

Мобилни тим филијале упознао је присутне са новом мером НСЗ - Каравани запошљавања, која се финансира из пројекта „ЕУ помоћ теже 
запошљивим групама“ - ИПА 2012, а која има за циљ да се на лицу места омогући лицима да се пријаве на евиденцију незапослених и добију 
све потребне информације о мерама финансијске и нефинансијске подршке, обукама за тржиште рада, правима из осигурања за случај неза-
послености и осталим услугама које пружа НСЗ.

Житељи Владимировца су изразили задовољство што су били у могућности да се упознају са радом и услугама НСЗ у свом месту, без 
одласка у надлежну испоставу НСЗ у Алибунару. Мобилни тим Филијале Панчево је већ обишао Баваниште, Делиблато, Падину, Црепају, Де-
бељачу, а почетком октобра у плану је и посета Баранди.

НА ЛИЦУ МЕСТА
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Разговор за посао. Сигурно и ви мислите да је то једна од 
најстреснијих ситуација у животу. Страх од непознатог, од тога 
какав ћемо утисак оставити, да ли ћемо знати и да ли ћемо 
дати добре одговоре, да ли ће наш говор тела одати сву трему и 

бригу? Скоро је свако прошао кроз овакво преиспитивање и то је пот-
пуно нормално, али уколико знамо зашто желимо овај посао, уколико 
себи објаснимо да је то баш посао за нас и пре свега се добро припре-
мимо за разговор са послодавцем, онда ће сигурно све бити лакше и 
имаћемо већу могућност да добијемо посао. Истраживали смо и од 
стручних људи добили корисне савете за све који су тренутно у фази 
тражења запослења и спремају са за разговор са послодавцима.

Истраживања показују да послодавац у првих неколико минута 
разговора стекне утисак о вама или чак и донесе одлуку да ли ће вам 
дати шансу за посао. Први утисак је углавном и пресудан. Имајте на уму 
да послодавац не само што вас слуша, већ процењује и ваше понашање, 
говор тела, тон вашег гласа током разговора. Ваша радна биографија та-
кође мора да буде добро написана - она је први корак у процесу селек-
ције. Ипак, тек у директном разговору бићете у прилици да на прави на-
чин представите своје вештине и искуство, па тако припрема за разговор, 
а самим тим и ваше самопоуздање, имају овде главну улогу. Уколико се 
добро упознате са радом компаније за коју сте конкурисали и свесни сте 
да ваше знање одговара траженом послу, онда је све много лакше. И не 
заборавите, уколико не успете на једном разговору, не значи да нећете на 
другом. Не треба губити наду и вољу, јер увек има више кандидата који 
конкуришу за то радно место и који имају, попут вас, одговарајуће квали-
тете и искуство, тако да избор зависи од послодавца. На свако искуство 
треба гледати као на добро искуство, које ће вас ојачати и дати вам снагу 
да наставите ка свом циљу.

Трема је нормална ствар
Трема пред важан разговор, као што је разговор за посао, нормална 

је ствар. Јелена Милошевић, психолог у НСЗ, каже да људи пред све 
битне догађаје у животу имају трему. Неки се унервозе, узнемире, други 
осећају комешање у стомаку, али како год ту врсту узбуђења назвали 
- важно је да схватимо да је то природна ствар и да већина људи исто 
реагује.

„Ако неки догађај оценимо као важан за нас, очекивано је да ћемо 
више бринути о његовом исходу и емотивније реаговати. Често се говори 
о позитивној и негативној треми. Заправо, психолошки би то била раз-
лика између забринутости и анксиозности. Када смо забринути за исход 
разговора за посао ипак смо у стању да прикупимо своје снаге и уложи-
мо свој максимум у том тренутку, како бисмо се показали у што бољем 
светлу послодавцу. Међутим, када уместо забринутости постоји анксиоз-
ност, онда може доћи до веома негативних последица. Анксиозност чини 
да се изгуби фокус са садашњег тренутка, а прате је преувеличавање 
проблема, отписивање могућности да проблем можемо решити, преоку-
пираност негативним мислима. На тај начин себе све више плашимо и 

уместо да се усмеримо на оно што говоримо, почнемо да мислимо на то 
шта ће се десити, на пример ако на разговору не успемо да се предста-
вимо на задовољавајући начин. Овакве мисли и осећање анксиозности 
прате и невербални сигнали - кандидати често замуцкују, врпоље се у 
столици, зноје им се дланови, имају утисак да ће им срце искочити. По-
некад се дешава да се потпуно блокирају и не могу да дају никакав одго-
вор“, објашњава Јелена Милошевић. 

Дакле, то је управо оно ште желимо да избегнемо и доводи нас до 
тога колико су позитивне мисли важне, уопште у животу, па и у тражењу 
запослења. Да бисмо позитивно размишљали и показали се на најбољи 
начин најважнија је припрема за интервју. Самоувереност проистиче из 
знања које имате, ако сте сигурни у оно што говорите и трема је мања, а 
ви ћете се боље представити послодавцу. 

Сигурни у себе
Колику улогу у разговору за посао има говор тела? Да ли је језик 

говора тела језик који цео свет разуме и које тајне треба да знамо да бис-
мо остварили успех у области која нас интересује? Одговор на ова пи-
тања потражили смо од стручњака из ове области - Марка Буразора, 
аутора, консултанта и тренера. Марко је власник и директор компаније 
за пословну комуникацију, аутор неколико књига на ту тему и коуч и 
консултант за пословне, продајне и вештине комуникације. „Други пут је 
касно за први утисак“, каже он, а то нам и детаљно објашњава. 

Невербална комуникација представља оно што се не изражава речи-
ма, већ говором тела. То је додатни канал слања порука и служи обогаћи-
вању и разјашњавању комуникације. Наша појава је велики део утиска 
који остављамо и ако желите да вас неко посматра као професионалца, 

ДРУГИ ПУТ ЈЕ КАСНО ЗА ПРВИ УТИСАК
ТЕМА БРОЈА    Говор тела у пословној комуникацији

Људи су данас фасцинирани говором тела. Невербална комуникација је додатни канал 
слања порука и служи обогаћивању и разјашњавању вербалне комуникације.

Ако желите да вас неко посматра као професионалца, онда морате тако
да се понашате и да тако изгледате 

     
   На сајту НСЗ налази се Радна свеска за Радионицу за активно 
тражење посла, у којој се могу наћи различити корисни савети за 
припрему за интервју:
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/0/319_radna_sveska_atp1.pdf
   Можете потражити стручну помоћ људи који се баве припремом 
кандидата за разговор са послодавцем. У НСЗ томе је намењен 
дводневни тренинг радионичарског типа – Активно тражење пос-
ла 2 (АТП2), који држе психолози: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-
posao/dok-trazite-posao/nezaposleni/trening_samoefikasnosti.cid324
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онда морате тако да се понашате и да тако изгледате. Положај тела, изра-
зи лица и несвесне радње могу много тога да кажу о вама.

„У пословној комуникацији морамо да научимо да пажљиво бира-
мо речи, како би наша порука била правилно схваћена и прихваћена, а 
невербална комуникација као важан део служи томе да наш говор буде 
богатији и јаснији“, каже Буразор и истиче да истраживања показују да 
невербални аспект чини 93 одсто укупне комуникације и то 55 одсто го-
вор тела, а 38 одсто интонација, односно начин на који нешто кажемо. 
„Невербална комуникација је несвесна, то је запажање ствари којих нис-
мо свесни, а приписујемо га углавном интуицији“, додаје Марко. 

Људи су данас фасцинирани говором тела и важно је да ваш наступ 
одаје утисак сигурне особе, да стојите или седите право, да вам руке буду 
мирне, јер оне могу лако да одају да имате трему.

„Када седите или стојите усправно то показује да сте сигурни у себе 
и да сте енергична особа. Став треба да буде отворен, никако немојте да 
прекрштате руке преко груди, јер тако несвесно правите баријеру из-
међу вас и онога ко са вама разговара. Гледајте послодавца право у очи, 
не додирујте нос, усне, врат, руке треба да буду мирне. Покушајте да их 
смирите тако што ћете у њима држати оловку, фасциклу или наочаре“, 
саветује Марко Буразор и додаје још један веома важан савет: „Осмехујте 
се благо, будите мирни и расположени, покажите да сте ведра особа која 
носи позитивну енергију“.

Права мера
Да је поред тога шта говоримо важно и какве невербалне поруке 

шаљемо саговорнику током интервјуа за посао, потврђује и психолог НСЗ 
Јелена Милошевић. Она истиче да уколико превише гестикулирамо, пре-
гласно или претихо говоримо, видљиво се знојимо, то показује да смо 
узнемирени и шаљемо поруку да не владамо ситуацијом и немамо кон-
тролу, што свакако није добар утисак. 

„Важно је наћи добру меру у сваком смислу! Поред припреме која се 
односи на сама питања, морамо осмислити и како ћемо изгледати. Раз-
мислите какав утисак желите да оставите и у складу са тим планирајте 
своје одевање. Пре самог интервјуа покушајте да сазнате да ли фирма 
има одређени дрес код. У сваком случају је важно да будете уредни и 
пословно обучени. Осећајте се удобно и усклађено у комбинацији коју сте 
изабрали. Једноставне комбинације, које не одвлаче пажњу упадљивим 
детаљима, увек су најсигурније решење“, саветује Јелена и подсећа: „До-
бар наступ на интервјуу није увек гарант добијања посла, али свакако 

јесте улазница за даље кораке! Као и подстицај за даље ангажовање и 
стицање самопоуздања.

 Никако не треба заборавити колико је важан први утисак на 
разговору за посао. Управо то, да нађемо праву меру, да будемо умерено 
опуштени, а да опет покажемо да нам је до тог посла стало.

„Припрема има најважнију улогу“, каже Буразор и додаје: „Припре-
ми се као да је битно, а понашај се као да је небитно, јер је послодавац 
изабрао нас, а ми сада њему на неки начин пружамо шансу да буде наш 
избор. И запослени је данас у прилици да бира послодавца, а не обрнуто. 
Важно је да бирамо компанију која нам одговара и посао где ћемо моћи 
да дамо свој максимум и покажемо своју креативност“.

Ипак, и код припреме постоји детаљ који је важно запамтити. Посло-
давце иритирају научена понашања, глума, уколико виде да неко поку-
шава лажно да се представи и да их превари. Они најчешће имају велико 

искуство у процењивању нових радника и због тога је важно да на разго-
вору за посао будете природни и не превише самоуверени.

„Права мера у свему је рецепт за успешно представљање, а уколико 
видимо да се послодавац интересује за нас, да поставља више питања, 
дели неке планове са нама у вези са радом компаније, онда значи да је 
разговор био успешан“, из искуства нам открива Буразор.

„Уколико смо добро припремљени за разговор и наше самопоуздање 
биће веће, па тако и успешност. Замишљање и одигравање саме ситуа-
ције пред неким или пред огледалом или камером, допринеће томе да се 
лагодније осећате у реалној ситуацији“, потврђује и Јелена Милошевић.

„Кандидат треба да има у виду садржај своје радне биографије коју је 
послао на конкретан конкурс, како би са послодавцем могао да разговара 
о свом образовању и радном искуству, смештеним у одређени временски 
оквир. Такође, на различитим сајтовима који се баве запошљавањем да-
нас се могу наћи уобичајена питања која се постављају кандидатима на 
интервјуу. Можете пробати да замислите себе на разговору и како вам 
неко та питања поставља, а онда да на њих одговорите. Можете само за-
мишљати, али још је боље да заиста и изговарате одговоре, како бисте 
чули себе. Замолите неког од укућана да вам помогне и глуми интер-
вјуера, вежбајте испред огледала или снимите своје одговоре, па касније 
прегледајте. Веома је важно да видимо себе, јер некада невољно правимо 
одређене покрете или гримасе које би било боље избећи у пословној си-
туацији“, каже Јелена. 

Не заборавите: добро се припремите за разговор, али обратите по-
себну пажњу и на несвесне радње и говор тела, јер могу много да кажу о 
вама, некада и више него речи које изговарате. Јелена Бајевић

     ЗНАЧЕЊА
Руке прекрштене на грудима - одбрамбени став
Трљање руку и грицкање ноктију - нестрпљење

Ослањање главе на руке - досада
Додиривање уха, носа - неодлучност

Руке у џеповима - незаинтересованост

     САВЕТИ
	 •	Будите	искрени	и	верујте	у	оно	што	говорите
	 •	Будите	самоуверени,	али	не	арогантни
	 •	Будите	расположени	и	насмејани
	 •	Водите	рачуна	о	положају	тела	и	гестикулацији
	 •	Обратите	пажњу	на	дисање	и	глас
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Драган Варагић је професионални 
предавач и мотивациони тренер, 
пре свега у областима пословне при-
мене интернета, посла и запошља-

вања. Едукацијом се бави од 1991. године, 
од 1998. предаје област примене интернета, 
у формалном је систему едукације од 2003. 
године, а годину касније постаје и саветник 
из области пословне примене интернета. Већ 
десет година на свом блогу пише о пробле-
мима студирања и посла. 

Човек са таквим искуством дао нам је 
одговоре на важна питања: како тражити 
посао, шта је потребно да урадимо да лакше 
дођемо до посла или започнемо сопствени 
бизнис, колико је важна пракса и сталан рад 
на себи, а открива нам и многе важне мисли 
које крије књига „Како до посла у 21. веку + 
444 савета за успешну каријеру“. 

Повод да напише књигу било је велико 
интересовање за текст у коме се бави темом 
посла и запошљавања, а који је за само месец 
дана постао један од његових најчитанијих 
текстова, са највећим бројем лајкова. Тада је 
схватио колико је ова тема интересантна и 
колико је људима потребно подршке и одго-
вора на бројна питања. 

Последњих годину и по дана други ти-
раж књиге дели се по свим средњим школа-
ма у Србији, преко Невладине организације 
за подстицање предузетништва „Живојин 
Мишић“. У склопу ове акције у школским цен-
трима држе се и мотивациона предавања на 
тему савремених проблема едукације и до-
ласка до посла, да би се средњошколци мо-
тивисали да прочитају ову књигу и пронађу 
свој прави пословни пут.

Књига „Како до посла у 21. веку + 444 
савета за успешну каријеру“ говори о томе 
колико је важна едукација на путу до пос-
ла, како променити устаљена размишљања 
о послу у Србији, како превазићи изговоре и 
узети ствари у своје руке. Већина компанија 
не тражи само радника који има формално 
образовање и није довољно само оно што је 
написано у радној биографији.

„Не треба само да тврдите шта знате, већ 
да то и демонстрирате“, каже наш саговор-
ник. Он додаје да то што сте завршили фа-
култет није довољно знање да будете атрак-
тивни на тржишту рада. Личне вештине су 
сада најважнији фактор за долазак до посла. 
Компаније данас траже да размишљате брзо 
и тако решавате и проблеме, да имате добру 
комуникацију и умете да радите у тиму, да 
брзо усвајате знање, способни сте да доноси-
те одлуке и пре свега знате да одвојите бит-
но од небитног. Код свега овога је важно да 
имате самопоуздање, а оно се, према речима 
нашег саговорника, стиче праксом на послу. 
Пракса се најлакше и најбоље стиче у мањим 
фирмама, где се не ради само један посао, већ 
неколико различитих. У књизи је објашњено 
како можете и сами да увежбате ову вештину 
и будете сигурнији у себе. 

„Не постоји сигуран посао већ само сигур-
но знање“, тврди Варагић и понавља да је прак-

тичан рад најбитнији. На послу се данас траже 
професионалне вештине, односно конкретно 
знање потребно за обављање одређеног посла 
у компанији, а за такве вештине је потребна и 
школа и искуство. 

„Како већина младих данас нема иску-
ства за послове за које су завршили школе, 
а те исте школе и факултети не дају при-
менљива знања - фирме све више у аплика-
цијама за посао траже одређени спој личних, 
односно преносивих вештина, а то су заправо 
личне вештине, које не зависе од пословне 
позиције. Ако сте, на пример, тимски играч, 
то ћете бити на било ком послу. Постоји неко-
лико десетина преносивих личних вештина 
које су важне за квалитетно обављање посла, 
од којих су најважније - завршавање започе-
тог посла, брзо усвајање непознате материје 
и њена примена у послу, као и фокусирање 
на резултате“, истиче Варагић. Он додаје да 
фокусирање на најважније аспекте материје 
коју учимо доводи до тога да се знање брзо 
усваја, што је једна од најважнијих особина 
квалитетних радника данас. Тада се не губи 
време на споредне ствари, а када се фокуси-
рамо имамо довољно времена да научимо 
све што нам треба да бисмо посао урадили 
како се то иначе очекује.

Књига се састоји из неколико области, а 
њен значајан део објашњава настанак свет-
ске кризе формалне едукације и начине како 
ће се у наредним годинама овај проблем 
решити. У том контексту, читаоцима су ве-
ома корисни савети како да се у постојећем 
систему едукације поставе према учењу у 
основној и средњој школи и како да се ода-
бирају начини едукације средњошколаца и 

факултетлија на такав начин да се дође до 
потребних знања и вештина које не проду-
кује актуелни систем едукације. Посебан фо-
кус је и на промени размишљања у правцу 
развоја личних вештина и базичних знања, 
од развијања емоционалне интелигенције до 
развитка тзв. финансијске интелигенције.

„Доста коментара читаоци дају у вези са 
посебно обрађеним поглављем о будућности 
пензионих система, с обзиром на горући 
проблем промене модела пензија због недос-
татка средстава, а услед све већег броја ста-
ријих особа. У том контексту је веома важан 
објашњени концепт универзалног основног 
прихода (Universal Basic Income), као веома 
вероватно решење проблема пензија и дру-
гих социјалних давања државе“, наглашава 
аутор.

У данашње време за велики број посло-
ва, нарочито преко интернета, није толико ва-
жно где живите, а велике су и могућности за 
рад онлајн. Велики је и број нових занимања, 
а уколико имате таква интересовања, постоје 
и различите школе, семинари, формалне и 
неформалне едукације из тих области, само 
је важно добити праву информацију. Најва-
жније је да откријемо оно у чему смо добри, 
где можемо да покренемо своју креативност. 
Уколико мислимо да не можемо сами да по-
кренемо неки посао, постоји могућност удру-
живања знања, прављења тимова који добро 

Како до посла у 21. веку

„Ако хоћете да радите неки посао и да зарађујете од њега - научите га“ - Драган Варагић

СИГУРНОСТ ЈЕ У ЗНАЊУ
И ИСКУСТВУ

Суштина је да престанемо са 
изговорима, фокусирамо се и 

узмемо ствари у своје руке

Најзахвалнија циљна група 
су родитељи, који због жеље 
да помогну својој деци веома 

брзо усвајају потребу
за променом начина

размишљања о послу
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функционишу и допуњују се. Код проблема 
тражења посла веома је важно да смо кон-
курентни на тржишту, да је посао који знамо 
да радимо тражен и актуелан и да га има у 
понуди. 

„Највећи проблем код нас је страх од не-
успеха. Плашимо се уласка у нешто што нам 
је непознато, а пре свега да у томе не успемо. 
Највећа је снага и искуство уколико умеш да 
устанеш кад паднеш. Пример су нам бројни 
успешни људи у Србији који су сигурно има-
ли много успона и падова у свом послу“, саве-
тује Варагић и додаје да се данас посао ради, 
не одрађује се и да сигурног посла више 
нема, већ је сигурност у знању и искуству. 

Због тога је важно да се негује предузет-
ничка култура и да наша деца од малих ногу 
уче да буду предузетници. С тим у вези књи-
га „Како до посла у 21. веку + 444 савета за 
успешну каријеру“ прошле године доживела 
је специфично друго издање у 3.000 приме-
рака, које је штампано уз помоћ НВО „Жи-

војин Мишић“ и подељено средњим школама 
у Србији. Циљ је био да се млади упознају са 
реалним потребама овог века и подстакну да 
раде на себи, стичу нова знања и вештине и 
тако утичу на бољу и успешнију економију и 
друштво у будућности.

Питали смо нашег саговорника каква је 
будућност фриленсера у Србији, људи који 
раде различите послове од куће? Варагић 
објашњава да ова врста радног ангажмана, 
у коме се ради за фирму а да особа није за-
послена у тој компанији, постоји у нашим 
крајевима од почетка 21. века. Са развојем 
интернета, у последњих 15 година, све већи 
број људи у Србији бави се фриленсингом, ра-
дећи за фирме у Србији или било где у свету.

„Процена је да преко 100.000 особа у на-
шој земљи на овај начин зарађује за живот, с 
обзиром да је веома повољно и једноставно 
отиснути се преко интернета и конкурисати за 
различите послове преко сајтова који предста-
вљају светске берзе послова. Веома је погреш-

на претпоставка да преко интернета може 
да се дође само до ИТ послова и да су једино 
они добро плаћени. Листе најатрактивнијих 
послова преко највеће светске берзе посло-
ва UpWork.com показују да су у свету веома 
тражени бизнис асистенти (администрација), 
правници, преводиоци и други послови“, каже 
Варагић. 

Књига „Како до посла у 21. веку + 444 са-
вета за успешну каријеру“ је првенствено на-
мењена онима који су дошли до сазнања да 
треба нешто да промене у свом начину посма-
трања данашњих потреба на послу, да би се до 
тог посла дошло. Аутор каже да особе које још 
немају свест о томе да размишљање о послу из 
прошлог века није актуелно, морају чути бар 
део приче о променама које су се десиле, да 
би се заинтересовале за ову књигу и да им не 
би деловала бајковито. Најзахвалнија циљна 
група су родитељи, који због жеље да помог-
ну својој деци веома брзо усвајају потребу за 
променом начина размишљања о послу. Та-
кође, књига је намењена и средњошколцима, 
студентима, али и едукаторима - наставници-
ма, професорима који би требало да разумеју 
потребе времена и на тај начин и преносе своје 
знање. 

„Испоставило се да главна циљна група 
- особе које немају посао, најмање купују ову 
књигу. Разлог није цена књиге, већ њен садр-
жај и смисао, а то је да је тешко прихватити 
чињеницу да смо за неке неуспехе у животу 
можда сами криви и да сами можемо да неке 
ствари променимо и прилагодимо се тренут-
ној ситуацији на тржишту рада. Такође, они 
који мисле да се до посла долази само преко 
везе имају негативне коментаре, а било је и 
старијих људи који су писали да је књига до-
бра и поучна, али да није за њих. То је опет 
вид изговора“, прича нам Варагић. 

С друге стране, они којима се допада 
књига у њој налазе потврду своје одлуке и 
почињу да раде на себи да би остварили своје 
пословне циљеве, без обзира да ли раде по-
сао за плату или за проценат од зараде или 
власништва.

Када је реч о плановима, а с обзиром на 
велико интересовање за ову тему, одлучено 
је да се осмисле и направе одређени нови 
видео-семинари, усмерени посебно на по-
требе родитеља, студената и едукатора. На 
интернету ће се ускоро појавити и бесплатни 
снимци предавања на теме које су обрађене 
у књизи, а односе се пре свега на ученике и 
професоре.

„Суштина књиге је да престанемо са из-
говорима, фокусирамо се и узмемо ствари у 
своје руке“, закључује Драган Варагић. 

Јелена Бајевић

Компаније данас траже да размишљате брзо и тако решавате 
и проблеме, да имате добру комуникацију и умете да радите у 

тиму, да брзо усвајате знање, способни сте да доносите одлуке 
и пре свега знате да одвојите битно од небитног



Отворен конкурс за трећи циклус Нелт едукативног програма

Како до квалитетних (и бесплатних) књига на интернету?

Сви учесници ће током програма, кроз учење, рад и размену искуства са истакнутим 
предавачима (уметницима, теоретичарима, научницима, пословним експертима) из 

Србије и региона, унапредити своје знање и имати подршку ментора да неке од својих 
идеја преточе у конкретне пројекте са перспективом реализације

МИСЛИ БУДУЋНОСТ!

НЕПРЕСУШАН ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈА

Покренут је конкурс за учешће у 
трећем циклусу НЕЛТ едукативног 
програма (НЕП) намењеног студен-
тима, који ова компанија реализује у 

сарадњи са Новом искром и Галеријом 12HUB 
и који подржава велики број факултета Бео-
градског универзитета.

Конкурс за целогодишњи програм не-
формалне едукације је отворен до 9. окто-
бра 2017. године и путем линка http://bit.
ly/2vRj0FS се могу пријавити студенти свих 
приватних или државних факултета са тери-
торије Србије који су старији од 19 година.

У оквиру трећег циклуса НЕП-а, 25 одаб-
раних студената имаће прилику да развија 
практичне вештине из домена креативности 
и предузетништва, као и да прошире своје 
видике у погледу критичког мишљења, тим-
ског рада и развоја пројеката. Од економије 
и предузетништва, преко критичке теорије, 
активизма и културног менаџмента до 
драмских уметности, дизајна и нових техно-
логија, полазници ће проћи кроз јединстве-
но искуство сарадње и сазнања, које се ове 
године одвија под слоганом „Мисли будућ-

ност!“ Промишљање савремених концепата 
и припрема младих учесника за њихове бу-
дуће професионалне путање су у центру овог 
програма.

„НЕЛТ едукативни програм је иницијати-
ва базирана на уверењу да важан сегмент у 
образовању младих представља упознавање 
и рад са истакнутим професионалцима раз-
личитих профила, тимски рад и директно 

искуство интерсекторске сарадње и ментор-
ског рада. Ово јединствено партнерство наше 
компаније и организација цивилног друштва 
већ годинама потврђује да је и у Србији мла-
дима могуће отворити простор за креативно 
и професионално самоостварење“, изјавио је 
Марко Миланковић, менаџер комуникација 
НЕЛТ групе која већ традиционално улаже у 
развој и едукацију младих у друштву.

Сви учесници ће током програма, кроз 
учење, рад и размену искуства са истакну-
тим предавачима (уметницима, теоретича-
рима, научницима, пословним експертима…) 
из Србије и региона унапредити своје знање 
и имати подршку ментора из редова пре-
давача и представника НЕЛТ-а да неке од 
својих идеја преточе у конкретне пројекте са 
перспективом реализације.

НЕП се реализује кроз сарадњу компа-
није НЕЛТ, Нове искре и Галерије 12HUB, а 
до сада је кроз овај програм прошло око 50 
младих људи који су имали прилику да раде 
са истакнутим уметницима из иностранства, 
али и да посете бројне креативне студије и 
иницијативе у Београду и широм Србије. 

Стотинама година уназад књиге представљају непресушан из-
вор знања и информација. Са појавом интернета готово свако издање 
постало је доступно, а велики број књига данас се може читати пот-
пуно бесплатно. Решени да крену у потрагу за знањем, редакција 
„Нетокрације“ (netokracija.rs) доноси листу најбољих сајтова из света 
књижевности и културе.

Иако смо готово сви навикли на интерактиван садржај и ви-
део-клипове, читање је ипак незаменљива радња, која доноси мно-
штво бенефита. Осећај папира под прстима можда није превазиђен, 
али литература се данас може конзумирати и путем интернета, тј. у 
електронском облику. Питате се како до квалитетног или бесплатног 
садржаја? Лако - уз помоћ ова три сајта!

Scribd.com
Можда једна од најпознатијих страница када је у питању литера-

тура на интернету. Са импозантном статистиком од чак 80 милиона 
корисника месечно, Scribd (www.scribd.com) се усталио као једна од 
највећих дигиталних библиотека, доступна у 194 земље света.

На „Скрибду“ постоји могућност дељења различитих фајлова са 
другим корисницима. Многобројна литература, у коју спадају књиге, 
часописи, научни радови и остало може се пронаћи управо на овом 
сајту. Иако је велики број издања у потпуности бесплатан, за одређе-
не књиге потребна је претплата на месечном или годишњем нивоу, 
но и оне се могу прегледати у привју верзији. На основу књига које 
сте раније прочитали, „Скрибд“ врши и препоруку различитог садр-
жаја. Корисник унутар сајта може претражити и читати наслове који 
га занимају, при чему се преузимање врши искључиво уз претплату.

Issuu.com 
Данашњи часописи из различитих области представљају велику 

базу информација, али стварају и посебну машту, захваљујући пра-
тећим фотографијама. Када бисмо куповали све часописе који нас 
интересују, наши новчаници били би вероватно испуњени само ваз-
духом. Ипак, на интернету се може пронаћи адекватна алтернатива, 

а велики број бесплатних часописа нуди управо Issuu (issuu.com), па 
из тих разлога спремите своје таблете.

„Ису“ нуди велику базу часописа из разних области. Слично као 
„Скрибд“ и „Ису“ се може похвалити јаком статистиком, са преко 85 
милиона читалаца сваког месеца, али и 21 милионом различитих из-
дања. Корисницима су доступне категорије за лакше претраживање, 
те аутоматски одабрани часописи, углавном на страним језицима, 
али се могу пронаћи и поједини на српском. Сам процес читања на 
сајту је изузетно прегледан, а на вама је само да се препустите ужи-
вању, било путем рачунара или таблета.

Антикварне књиге 
Овај сајт готово да се и не разликује од претходника, штавише, 

корисницима су понуђене готово исте могућности, само у нешто дру-
гачијој форми. Сајт „Антикварне књиге“ (www.antikvarne-knjige.com/
elektronskeknjige/list), поседује велику базу књига на српском језику. 
Иако је већи број оних које се купују, у једном издвојеном одељку мо-
жете пронаћи бесплатну литературу. На овом сајту се може пронаћи 
велики број старих и вредних књига. У рубрици Е-књиге налази се 
одељак под називом Бесплатне електронске књиге, а са десне стра-
не можете направити своју листу литературе коју бисте прочитали. 
На више од 20 страница налази се стотину вредних, старих књига из 
историје, културе, филозофије и психологије.

Аудио-књиге 
Уколико проводите доста времена за рачунаром, али и у превозу, 

право решење за овај проблем могу бити аудио-књиге! Најпопулар-
нији сервис овог типа је Audible (www.audible.com), који нуди велики 
избор књига, како оних које се преузимају уз претплату, тако и оних 
које су бесплатне.

Читање данас може бити права реткост, али и када пронађете мало 
слободног времена (у паузама између серија и филмова), посветите се 
литератури или часописима, макар они били у дигиталној варијанти.
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Марко Црњански
www.netokracija.rs/literatura-internet-92131



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

1075
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                               16
Медицина                                          19
Пољопривреда                                        24
Индустрија и грађевинарство               24  
Саобраћај и везе                               26
Култура и уметност                              26
Наука и образовање                          26
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Нови Сад - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-
ко-технолошких наука, природно-математичких нау-
ка или медицинских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не.

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

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

2. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Сомбор - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-
ко-технолошких наука, природно-математичких нау-
ка или медицинских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не.

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

Место рада: Сомбор, Трг Цара Уроша 1.

3. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Јагодина - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-
ко-технолошких наука, природно-математичких нау-
ка или медицинских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не.

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

Место рада: Јагодина, Кнегиње Милице 80а.

4. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Прокупље - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-
ко-технолошких наука, природно-математичких нау-
ка или медицинских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не.

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

Место рада: Прокупље, Таткова 2.

5. Радно место за припрему 
пројеката, звање саветник

Група за припрему пројеката, Сектор 
за међународну сарадњу, европске 

интеграције и пројекте
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука или при-
родно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о потврђивању Оквирног споразума 
између Републике Србије и Европске комисије о пра-
вилима за спровођење финансијске помоћи Европ-

ске уније Републици Србији у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о управљању 
програмима претприступне помоћи Европске уније у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА 
II) за период 2014-2020. године; стручна знања из 
области државне управе - усмено; знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, знање 
енглеског језика - усмено; вештина комуникације и 
процена мотивације за рад - усмено.

Место рада:  Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за подршку 
пословима интерне ревизије, звање 

саветник
Група за интерну ревизију

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно иску-
ство од најмање три године на пословима ревизије, 
интерне контроле, финансијске контроле или рачу-
новодствено-финансијским пословима, положен 
државни стручни испит и стечено звање овлашће-
ни интерни ревизор у јавном сектору, познавање 
енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа о буџетском систему и интерној ревизији у 
јавном сектору - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање енглес-
ког језика - усмено; вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада:  Београд, Немањина 22-26.

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

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

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

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству уз коју треба 
назначити радно место за које се конкурише; изјава 
у којој се странка опредељује да ли ће сама приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
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спремом је стечено радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 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, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

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. Потребно је 
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарствa за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: www.
minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.

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 оглашена радна 
места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, 
Теразије 41, трећи спрат, почев од 16. октобра 2017. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени, теле-
грамом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве у који-
ма наводе уз коју од пријава су приложили траже-
на документа. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном право-
судном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма, као поверени посао), биће одбачене.

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

На веб-страници Службе за управљање 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.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaв-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 
99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима - пречишћен текст („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Упра-
ве за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија - Управа за трезор, Бео-
град, Поп Лукина 7-9 

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД 

1) Радно место за послове 
извештавања

Одељење за извештавање о личним 
примањима, Сектор за обраду личних 

примања, звање млађи саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
обраде личних примања - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS 
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

2) Oрганизатор за систем девизних 
плаћања и платне картице

Одсек за девизна плаћања и платне 
картице, Сектор за јавна плаћања и 

фискалну статистику, звање саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру; познавање енглеског језика и најмање 3 године 
радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање законских прописа који регулишу 
област девизног пословања и платних услуга - усме-
но; познавање енглеског језика - писмено (тестом); 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуника-
ције - усмено.

3) Радно место за евиденције и 
контролу девизних плаћања

Одсек за девизна плаћања и платне 
картице, Сектор за јавна плаћања и 

фискалну статистику, звање референт
1 државни службеник

Услови: средње образовање природног, друштве-
ног или техничког смера или гимназија; најмање 2 
године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
девизног пословања и платних услуга - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуника-
ције - усмено.

4) Радно место за пријем поште и 
архивирање

Центар за пријем и експедицију поште, 
Одељење за материјалне ресурсе, Сектор 
за људске и материјалне ресурсе, звање 

референт
1 државни службеник

Услови: средње образовање природног, друштве-
ног или техничког смера или гимназија, најмање 2 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
канцеларијског пословања - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усме-
но.

5) Радно место за нормативне и 
стручно-аналитичке послове из 

области јавних набавки
Одсек за јавне набавке, Сектор за 

људске и материјалне ресурсе, звање 
виши саветник

1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
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тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 7 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
јавних набавки - усмено; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације - усмено.

6) Радно место за финансирање
Одсек за финансирање, Сектор за 
финансирање, рачуноводство и 

контролу, звање самостални саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и рачуноводства - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - 
усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛA ПАЛИЛУЛА

7) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања, звање 

саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

IV Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32

ФИЛИЈАЛA ЧУКАРИЦА

8) Радно место за контролу 
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање млађи саветник

1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру; завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - 
усмено.

V Место рада: Београд, Шумадијски трг 6а

ФИЛИЈАЛA НОВИ БЕОГРАД

9) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

VI Место рада: Београд, Тошин бунар 159

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 

10) Радно место за послове платних 
услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 државни службеник

Услови: средње образовање природног, друштве-
ног или техничког смера или гимназија; најмање 2 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

VII Место рада: Врање, Краља Стефана Првовен-
чаног 1

ФИЛИЈАЛA НОВИ ПАЗАР

11) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

VIII Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб

ФИЛИЈАЛA ПОЖАРЕВАЦ

12) Радно место за организацију 
послова буџетских евиденција

звање самостални саветник
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

IX Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49

ФИЛИЈАЛA СМЕДЕРЕВО

13) Радно место за јавна плаћања
Одсек за јавна плаћања, звање саветник

1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру и најмање 3 године радног искуства у струци.

Администрација и управа 
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Администрација и управа

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

X Место рада: Смедерево, Његошева 8

ФИЛИЈАЛA УЖИЦЕ

14) Радно место за вођење и 
контролу буџетских евиденција
Одсек за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање референт
1 државни службеник

Услови: средње образовање природног, друштве-
ног или техничког смера или гимназија; најмање 2 
године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

15) Радно место за послове
платних услуга

Одсек за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 државни службеник

Услови: средње образовање природног, друштве-
ног или техничког смера или гимназија; најмање 2 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

XI Место рада: Ужице, Трг партизана 8

ФИЛИЈАЛA ЧАЧАК

16) Радно место за контролу 
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање млађи саветник

1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких 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; познавање рада на рачуна-
ру; завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област  
буџетског система и платних услуга - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

XII Место рада: Чачак, Градско шеталиште 22

XIII Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство финансија - Управа за трезор, 11000 Бео-
град, Поп-Лукина 7-9, са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Драгана Ракић, тел. 011/3202-455 и 
Никола Јелача, тел. 011/2927-547.

Заједничко за сва радна места

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 шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; копирана или 
очитана лична карта; изјава у којој се странка опре-
дељује да ли ће сама прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; 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 овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
ком радном месту, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/ уверење о положеном право-
судном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена у општини или суду или од стра-
не јавног бележника.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу 
Конкурси: http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html.

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

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 почев од 23. октобра 2017. године, са 

почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама 
Управе за трезор - Министарство финансија, адреса 
Поп Лукина 7-9.  

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће 
бити благовремено обавештени телефонским путем 
на контакт бројеве које наведу у својим пријава-
ма. Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке наредне фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим 
пријавама или усмено након сваке завршене фазе 
поступка.

Описе послова за наведено радно место можете 
погледати на сајту Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на 
неодређено време. 

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

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.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду или од стране јавног бележника, као и непот-
пуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене 
пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници 
Министарства финансија - Управе за трезор: 
www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-Уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Београд, Поп Лукина 7-9

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима - пречишћен текст 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-8231/2017 од 29. 
августа 2017. године, вршилац дужности директора 
Управе за јавни дуг оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Бео-
град, Поп Лукина 7-9

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место за подршку 
пословима из области сарадње 
са међународним финансијским 

институцијама и другим 
зајмодавцима

Одсек за пројектне и програмске 
зајмове, звање: млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: врши обраду, систематизацију и 
праћење података у вези са пројектима и програ-
мима који се финансирају из зајмова међународних 
финансијских институција и других зајмодаваца; 
води евиденцију о обавезама преузетим по основу 
закључених споразума са међународним финансијс-
ким институцијама и другим зајмодавцима; учествује 
у пословима припреме података и коресподенције 
у вези са реализацијом пројеката и програма из 
области мултилатералне и билатералне финансијске 
сарадње; учествује у припреми елемената за израду 
предлога основа за преговоре и извештаја са прего-
вора са међународним финансијским институцијама 
и другим зајмодавцима, стручних мишљења, анали-
за, информација и извештаја из делокруга Одсека; 
учествује у пословима припреме стручних основа за 
израду аката из делокруга Одсека; сарађује са дру-
гим органима државне управе и унутрашњим једи-
ницама у оквиру Управе ради усклађивања сарадње 
и реализације послова из делокруга Одсека; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-техно-
лошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, 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, знање рада на рачунару, активно 
знање енглеског језика и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
јавног дуга, закључивање и извршавање међународ-
них уговора - писмено и усмено; познавање енглес-

ког језика - усмено и писмено (тест); познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; вештина комуни-
кације - усмено.

2) Радно место за подршку 
пословима из области стратешког 

планирања и управљања 
финансијским ризицима

Одсек за стратешко планирање и 
управљање финансијским ризицима, 

звање: млађи саветник
2 извршиоца

Опис послова: прикупља, обрађује и обједињује 
податке за израду процене утицаја финансијских 
ризика на портфолио јавног дуга; учествује у при-
преми података и периодичних извештаја о јавном 
дугу; прати финансијске ризике и припрема податке 
за извештаје о утицају финансијских ризика на порт-
фолио јавног дуга; учествује у припреми извештаја 
о оперативним ризицима; ради на изради годишњег 
извештаја у вези операција са јавним дугом; учест-
вује у пословима праћења и извештавања о гаран-
тованом и негарантованом задуживању локалне 
власти и припрема мишљења за задуживање локал-
них власти; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-техно-
лошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
на 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, знање рада на рачунару, активно 
знање енглеског језика и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање законских прописа који регулишу 
област јавног дуга и делокруга рада органа - усмено; 
знање из области финансијске математике - писме-
но; познавање енглеског језика - усмено и писмено 
(тест); познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања и организационих 
способности - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештина комуникације - усмено.

3) Радно место за подршку 
пословима одржавања базе 

података
Група за управљачки информациони 

систем, интерну контролу и 
извештавање, звање: млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: учествује у изради годишњих, 
месечних и недељних планова сервисирања обавеза 
по основу јавног дуга; учествује у прикупљању доку-
ментације по основу трансакција у вези са задужи-
вањем; прати извршавање обавеза по зајмовима за 
које је гарантовала држава; прати извршавање уго-
вора о задуживању из средстава јавног дуга; учест-
вује у пословима у вези са информационим системом 
за управљање јавним дугом; учествује у ажурираљу 
базе података портфолија јавног дуга; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља 

природно-математичких наука или техничко-техно-
лошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
на 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, знање рада на рачунару, активно 
знање енглеског језика и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање законских прописа који регулишу 
област јавног дуга и делокруга рада органа - усмено; 
знање из области финансијске математике - писме-
но; познавање енглеског језика - усмено и писмено 
(тест); познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања и организационих 
способности - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештина комуникације - усмено.

4) Радно место за послове људских 
ресурса

Одсек за финансијске, материјалне и 
опште послове, звање: саветник

1 извршилац

Опис послова: израђује појединачна акта о прави-
ма, обавезама и дужностима запослених из радног 
односа, пружа правну помоћ запосленима и струч-
ну подршку руководиоцима унутрашњих јединица 
из области радних односа; води и ажурира досијее 
запослених; обавља послове аналитичара радних 
места; информише државне службенике у Упра-
ви о програмима општег стручног усавршавања 
које организује Служба за управљање кадровима, 
организује обуке предвиђене програмом посебног 
стручног усавршавања у Управи и прати ефекте 
спроведених обука; врши проверу правилне при-
преме извештаја о оцењивању, припрема предло-
ге решења о оцењивању, анализира сваки циклус 
оцењивања у Управи и извештај о томе доставља 
Служби за управљање кадровима; обавља адми-
нистративне послове у поступцима спровођења 
интерних и јавних конкурса; ради нацрте кадровског 
плана Управе и води све прописане статистичке еви-
денције о запосленима; сарађује и врши пословну 
комуникацију са надлежним министарством, другим 
органима и организацијама у извршавању послова 
из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

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 држав-
ни стручни испит, знање рада на рачунару, активно 
знање енглеског језика и најмање три године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
рада и радних односа, државне управе и делокруга 
рада органа - писмено и усмено; познавање енглес-
ког језика - усмено и писмено (тест); познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; вештина комуни-
кације - усмено.

Администрација и управа
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5) Радно место за правне и послове 
јавних набавки

самостални извршилац изван свих 
унутрашњих јединица, звање: виши 

саветник
1 извршилац

Опис послова: припрема стручне основе за израду 
законских и подзаконских аката, правних прописа, 
директива и других аката којима се уређује област 
рада Управе; припрема стручне основе за израду 
прописа, општих аката и директива у вези са извр-
шавањем послова из области државне управе, рад-
них односа, јавних набавки, пензијско-инвалидског, 
здравственог осигурања, финансија и рачуноводства 
и послова безбедности и здравља на раду; припре-
ма предлог Плана јавних набавки у сарадњи са дру-
гим организационим јединицама Управе, спроводи 
поступке јавних набавки и израђује документацију у 
вези са јавним набавкама за потребе Управе; прове-
рава и прати усклађеност спровођења јавних набав-
ки са законским прописима у овој области и врши 
контролу правилног спровођења свих закључених 
уговора о јавним набавкама; израђује и доставља 
извештаје надлежним институцијама и израђује дру-
ге извештаје, информације и анализе из делокруга 
рада; сарађује са запосленима који су задужени за 
припрему документације којима се уређује област 
рада Управе; проверава и прати усклађеност закон-
ских и подзаконских аката, прописа, општих ака-
та и директива у вези са извршавањем послова из 
делокруга Управе; сарађује са надлежним министар-
ством, другим органима и организацијама у изврша-
вању послова из делокруга Управе; обавља и друге 
послове по налогу директора Управе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или правне науке или из 
научне, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару, активно знање енглеског језика и најмање 
седам година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање законских прописа који регулишу област 
јавног дуга, јавних набавки, делокруга рада органа и 
методолoшких правила за израду прописа - писме-
но и усмено; познавање енглеског језика - усмено и 
писмено (тест); познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организа-
ционих способности - посредно, путем стандардизо-
ваних тестова; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство финансија - Управа за јавни дуг, 11000 Бео-
град, Поп-Лукина 7-9, са назнаком „За јавни конкурс“ 
и називом радног места за које се конкурише. 

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Татјана Паулица Миловановић, тел. 011/2927-594.

Заједничко за сва радна места

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 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 кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству (у пријави назначити 
радно место на које се конкурише); изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или 
оверена фотокопија уверења држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се види на 
ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
овереној у суду, општини или код јавног бележни-
ка. Фотокопије докумената 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/ 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 кандидат изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сам. 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 евиден-
ција или да ће то кандидат чинити сам. 

Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страни-
ци Министарства финансија - Управе за јавни дуг, у 
делу Конкурси, http://www.javnidug.gov.rs. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

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

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, провера оспо-
собљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 23. октобра 2017. годи-
не, са почетком у 9.00 часова, у Београду, у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, Булевар 
Михајла Пупина 2 (Источно крило) и Управе за јавни 
дуг - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће 
бити благовремено обавештени телефонским путем, 
на контакт бројеве које наведу у својим пријава-
ма. Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке наредне фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим 
пријавама. 

НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговреме-
не и недопуштене пријаве биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. За наведенa раднa местa радни 
однос се заснива на неодређено време. 

Овај оглас објављује се на веб-страници 
Министарства финансија - Управе за јавни 
дуг: www.javnidug.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу 
е-Управе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

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

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 глас-
ник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 59 
Закона о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 97/08 и 104/09- др. Закон 68/2012 - 
одлука УС и 107/2012), оглашава  

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

I У тексту огласа о јавном конкурсу за попуња-
вање извршилачких радних места у служби 
Повереника за информације од јавног зна-
чаја и заштиту података о личности, оглаше-
ном дана 06. септембра 2017. године, у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање - „Послови“, као и на интернет 
презентацији Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о лично-
сти: www.poverenik.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној 
табли и на интернет презентацији Национал-
не службе за запошљавање, поништава се 
јавни конкурс у делу који се односи на радно 
место под редним бројем 5 - Радно место за 
односе са јавношћу, група за сарадњу, Cек-
тор за сарадњу и извештавање, одређено под 
редним бројем 64 чланом 48 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Служби Повереника за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту подата-
ка о личности број: 110-00-4/2017-04 од 21. 
фебруара 2017. године, звање саветник, 1 
извршилац, услед техничке грешке у тексту 
огласа.

II Ово обавештење објављује се на интернет 
презентацији Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о лично-
сти: www.poverenik.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.

Администрација и управа
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suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Оглас објављен 13.09.2017. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ТОПЛИЦА”

18400 Прокупље, Никодија Стојановића Татка 
30

тел. 027/321-757

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих мора да испуња-
ва и следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије, који је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник и има нај-
мање пет година радног искуства у струци; да посе-
дује организационе способности; да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак за 
кривична дела која га чине неподобним. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса и 
програм рада за мандатни период од 4 године, под-
носе се Управном одбору Центра на горенаведену 
адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Извршилац
за рад у Одељењу за урбанизам и 

имовинско-правне послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области грађевинске, архитектонске струке или 
просторног планирања на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање 3 године радног искуства у струци, положен 
возачки испит за управљање моторним возилом Б 
категорије и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
као и контакт телефон, а по могућности и интернет 
адреса, диплома којом се потврђује стручна спре-
ма (фотокопија), доказ о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство), доказ о 

положеном возачком испиту за управљање мотор-
ним возилом Б категорије (копија). Пријаве се могу 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава за радно ангажовање у Општинској упра-
ви општине Пећинци” или лично предати у шал-
тер-сали Општинске управе, радним данима од 8 
до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Ближе информације могу се 
добити на телефон 022/400-766.

УЖИЦЕ

ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“
31210 Ариље, Чачанска бб

Чистачица - кафе-куварица
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа, пожељно да је кандидат радио на истим и 
сличним пословима одржавања хигијене и чишћења 
санитарних просторија. Уз пријаву доставити сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, фотокопију дипло-
ме, уверења о завршеном образовању, фотокопију 
радне књижице и потврду о радном искуству. Прија-
ве доставити на горенаведену адресу, уз напоме-
ну „Пријава на оглас за радно место чистачица 
– кафе-куварица”. Рок за подношење пријава је 5. 
октобар 2017. године.

        Трговина и услуге

„АСТЕР ТЕКСТИЛ“ ДОО
Ниш, Булевар Светог цара Константина 80-86

e-mail: suzana.djelic@astertextile.com
тел. 018/41-55-250

Преводилац за турски језик
на одређено време 3 месеца

7 извршилаца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме у тра-
женом занимању, без обзира на радно искуство, 
енглески језик - почетни ниво. Предвиђен пробни 
рад у трајању од једног месеца. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати радне биогра-
фије могу да доставе на и-мејл, лице за контакт: 
Сузана Ђелић.

ЗАНАТСКА ФРИЗЕРСКА РАДЊА
„MIRROR BY SNOW“

11000 Београд, Гундулићев венац 44
тел. 063/456-661

Фризер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: фризер, без обзира на стручну спрему, 
лица са искуством имају предност. Кандидати могу 
да се јаве на телефон 063/4566-61. Конкурс траје до 
20.10.2017. године.

ТР ДУЋАН „ХРАМ“
11000 Београд, Мутапова 21

тел. 064/160-4250

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, 
радно искуство у трговини од најмање једне године. 
Кандидати могу да се јаве на телефон 064/160-4250. 
Конкурс траје до 18.10.2017. године.

AT THE STARS
11000 Београд, Гундулићев венац 44

тел. 065/324-6654
e-mail: vesna.mihajlovic1@gmail.com

Козметичар
на одређено време

УСЛОВИ: козметичар, без обзира на стручну спрему, 
пожељно искуство. Кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем и-мејла или да се јаве на телефон 
послодавца. Конкурс траје до 20.10.2017. године.

„СТЕНКА ПЛУС“ ДОО
11000 Београд, Ситничка 13

тел. 069/5123-444
e-mail: aleksandarm.stojkovic@gmail.com

Кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, без обзира на стручну спрему, 
пожељно радно искуство.

Конобар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, без обзира на стручну спрему, 
пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати могу да доставе пријаве путем 
и-мејла или да се јаве на телефон 069/51-23-444. 
Конкурс траје 30 дана.

„САЊА“ ДОО 
24000 Суботица, Ивана Квале 4

тел. 024/561-219

Радник у производњи теста
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме прехрамбене 
струке, без обзира на радно искуство. Обезбеђен 
превоз. Јављање кандидата лично на адресу посло-
давца, радним данима у 17 часова. Ближе информа-
ције путем телефона. Оглас је отворен до 16.10.2017. 
године.

„ВИТЕЗ КОМ“ ДОО ВРАЊЕ
17500 Врање, Партизански пут 8А

063/464-540
e-mail: vitezposao@gmail.com

Помоћни радник
за рад у Врању, на одређено време

12 месеци

УСЛОВИ: било које занимање, I степен стручне спре-
ме, особа са инвалидитетом, пробни рад 1 месец, без 
обзира на радно искуство. 

Трговац
за рад у Врању, на одређено време

12 месеци

УСЛОВИ: трговац или економско-комерцијални тех-
ничар, III, IV степен стручне спреме, пробни рад 1 
месец, без обзира на радно искуство.

Трговац
за рад у Бујановцу, на одређено време 

12 месеци

Трговац
за рад у Прешеву, на одређено време

12 месци

Администрација и управа / Трговина и услуге
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УСЛОВИ: трговац или економско-комерцијални тех-
ничар, III, IV степен стручне спреме, пробни рад 1 
месец, рад на рачунару - Office пакет, Outlook, страни 
језик албански - средњи ниво, без обзира на радно 
искуство.

Возач
за рад у Врању, на одређено време

12 месеци

УСЛОВИ: возач, III, IV степен стручне спреме, проб-
ни рад 1 месец, возачка дозвола Ц категорије, без 
обзира на радно искуство. 

Возач
за рад у Врању, на одређено време

12 месеци

УСЛОВИ: возач, III, IV степен стручне спреме, проб-
ни рад 1 месец, возачка дозвола Е категорије, без 
обзира на радно искуство.

Административни радник
за рад у Врању, на одређено време 12 

месеци

УСЛОВИ: економски техничар, IV степен струч-
не спреме, особа са инвалидитетом, пробни рад 1 
месец, рад на рачунару (Office пакет, Outlook), без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Слање пријаве мејлом, рок за пријављи-
вање на оглас: 30.09.2017. године.

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ФИНИХ ПЕЦИВА И

КОЛАЧА И ТРГОВИНА
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 11д

тел. 064/197-67-96

Продавац
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, познавање рада на рачунару. Пријаве 
слати до 19.10.2017. године.

„МБ КОМЕРЦ“ ДОО РУМА
ОГРАНАК „ЖИТОПРОДУКТ“

Батајница, Војводе Николе Стањевића75

Пакер
3 извршиоца

УСЛОВИ: завшена основна школа. Кандидати могу 
да се пријаве у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса, путем телефона: 063/8483-281.

BULLDOG
11000 Београд, Маршала Бирјузова 1

тел. 062/204-777

Пица-мајстор
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: пица-мајстор, без обзира на стручну спре-
му, са радним искуством од најмање 6 месеци.

Продавац у објекту брзе хране
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на наведени 
телефон. Конкурс траје до 05.10.2017. године.

„АУТОСТАРТ“ ДОО
Крагујевац

Продавац - комерцијалиста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању; енглески језик - почетни ниво; возачка 
дозвола Б категорије; рад на рачунару; теренски 
рад, радно искуство није услов, али је пожељно. 
Кандидати своје радне биографије могу достави-
ти на и-мејл: goran.vukovic@nsz.gov.rs најкасније до 
15.10.2017. године.

„ТАЛИЈАН АУТО“ ДОО
22305 Стара Пазова, Нови Бановци

Змај Јовина 3
тел. 063/387-289

e-mail: talijanauto@gmail.com

Радник у магацину
место рада Шимановци - Крњешевци, 

пробни рад од 1 месеца
3 извршиоца

Опис посла: послови рада у магацину беле технике, 
утовар и истовар колицима, рад са стварима.

УСЛОВИ: завршена основна школа, возачки испит Б 
категорије, радно искуство није од значаја. Пријаве 
на конкурс, заказивање разговора искључиво путем 
телефона 063/387-289, Радован Талијан и понети 
радну биографију на разговор.

„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
50 извршилаца

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, 
Ниш, Крушевац, Панчево, Ваљево, 

Мајданпек, Горњи Милановац, Доњи 
Милановац, Ужице и Врбас, на одређено 

време

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

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
место рада: подручје Републике Србије 
изузев Београда, на одређено време 12 

месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство; пожељно је да кандидат има 
положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање 
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем телефона или послати радну 
биографију на наведену мејл адресу. Лице за кон-
такт Ирена Ђорђевић.

 „AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил; обавезно познавање 
бугарског језика; познавање рада на рачунару; кому-
никативност и одговорност у раду; радно искуство 
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт 
Слободан Савић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци, за рад у 

Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана посло-
давца, наплаћивање продате робе по важећим 
ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење 
примопредаје касе и послова и предаје пазара на 
крају смене, љубазно и коректно понашање према 
купцима и колегама,  поседовање уредне санитарне 
књижице

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама. Послодавац 
организује обуку за рад на каси. Потребна је пре-
цизност и одговорност запослених лица у раду са 
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни 
на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, 
спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 
дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање конкур-
са до попуне радног места. Кандидати треба да се 
јаве надлежном саветнику за запошљавање ради 
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци, за рад у 

Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да 
наточе гориво, наплаћивање продатог горива по 
важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, 
вршење сменског и дневног пописа горива, по завр-
шетку посла у задњој смени обезбеђивање инвента-
ра и објекта од евентуалне штете, љубазно и коре-
ктно понашање према купцима и према колегама, 
уредно подвргавање санитарном прегледу и поседо-
вање уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад. 
Послодавац организује обуку за дато радно место. 
Потребна је прецизност и одговорност у раду са 
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни 
на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, 
спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин 
(нето) - плус бонуси и награде. Трајање конкурса до 
попуне радног места.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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„MAESTRO SOKO“ DOO
Соко Бања, Светог Саве 4

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

Mушко - женски фризер

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог 
образовног профила; радно искуство 12 месеци. 
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати се могу 
јавити послодавцу путем и-мејла или телефоном. 
Лице за контакт Жељко Баришић.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
СТУДИО „СРЂАН“

18000 Ниш, Краља Стефана Првовенчаног 10

Женски фризер

УСЛОВИ: женски фризер са радним искуством од 12 
месеци. Телефон за контакт: 069/230-6991.

TOST CORNER
18000 Ниш

Рад на спремању хране
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању и радно искуство од 12 месеци. Телефон 
за контакт: 069/224-6300.

РАДЊА „ЂИНА УТМ”
18000 Ниш, Петра Аранђеловића 52

Радник на изради кора
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању. Рок за пријаву: 30 дана. Телефон за кон-
такт: 064/427-0391.

МИЛОШ САВИЋ ПР
РАДЊА ЗА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ

11000 Београд, Генерала Штефаника 17
тел. 064/1976-796

Продавац прехрамбене робе
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, продавац, 6 
месеци радног искуства.

Мењачки послови
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 месеци рад-
ног искуства, лиценца за мењачке послове, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Кандидати могу да се јаве на телефон 
064/1976-796. Конкурс је отворен до попуне радних 
места.

АУТО-ЦЕНТАР
„TIMTRONIC“ DOO

11000 Београд, Ане Добеш 17ц
тел. 069/757-758

Ауто-механичар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар, поседовање возачке дозволе, знање енглес-
ког језика средњи ниво; радно искуство 24 месеца. 
Кандидати могу да се јаве на телефон 069/757-758, 
011/409-1678.

АУТО-СЕРВИС И СТР
МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

Руководилац сервиса - шеф 
пријемног одељења

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, саобраћај-
ни факултет - смер друмски саобраћај; машински 
факултет, смер мотори са унутрашњим сагоре-
вањем; познавање рада на рачунару; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; знање енглеског 
језика - виши ниво; организацијске способности; 
познавање аутомобила; потребно радно искуство. 
Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/254-800. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

СТР „НАТИВА 1”
11000 Београд, Бачванска 21

тел. 060/43-18-092

Продавац
у продавници здраве хране, на одређено 

време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, продавац; 
знање рада на рачунару. Кандидати могу да се јаве 
на телефон 060/43-18-092. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

LE PETIT PIAF
11000 Београд, Скадарска 34

тел. 069/187-2284

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: у било којем занимању или стручној спре-
ми.

Одржавање хигијене
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на наведени 
број телефона. Конкурс траје 30 дана.

РЕМОНТ СЕРВИС „ЈАНКА“
21000 Нови Сад, Балзакова 12

Ауто-механичар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен ауто-механичар; пробни рад 
1 месец, возачка дозвола Б категорије; обезбеђе-
на исхарана. Јављање кандидата на горенаведену 
адресу, радним данима од 9 до 17 часова. Рок за 
пријаву до 14.10.2017.

„DIVERSO TEX“ PR
21000 Нови Сад, Веселина Маслеше 140

тел. 064/1630-407
e-mail: dskivankovic@yahoo.com

Продавац у бутику мушке гардеробе
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне 
спреме, пожељно радно искуство; основна инфор-
матичка обука. Рад у сменама. Јављање кандидата 
на и-мејл и телефон. Рок за пријаву до 04.10.2017.

„SN TRADE“ DOO
21000 Нови Сад, Сајлово 36/5

тел. 021/6433-234

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пробни рад 1 
месец; основна информатичка обука; пожељно рад-
но искуство у књиговодственим пословима. Обез-
беђен превоз и исхрана. Јављање кандидата на 
телефон. Рок за пријаву до 09.10.2017.

ПР СТУДИО ЛЕПОТЕ
„PERFEZIONE-DŽ“

21000 Нови Сад, Светислава Касапиновића 19
тел. 069/1231-235

Козметичар

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у 
сменама. Јављање кандидата на телефон.

„RS AGRAR GROUP 2013“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 062/330-825

e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

Трговац
за рад у Сремској Митровици

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговац, позна-
вање рада на рачунару и рад на каси, комуникација, 
вештине преговарања, проактивност у послу, висо-
ка самомотивација. Лице за контакт Јасна Мићо-
вић, тел. 062/330-825. Пријаве слати мејлом: jasna.
micovic@ratar.rs. Конкурс је отворен до 31.12.2017. 
године.

„GALAXY-M“ DOO
24000 Суботица, Банијска 91

e-mail: galaxym@mts.rs
тел. 024/547-222

Процесни инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство; познавање рада на рачунару (Office 
пакет, Corel Draw), возачка дозвола Б категорије, 
знање енглеског језика на вишем нивоу. Слање био-
графија на имејл. Ближе информације на контакт 
телефон. Оглас остаје отворен до 12.10.2017. годи-
не.

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 Аранђе-
ловац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања 
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон, 
особа за контакт Немања Недељковић.

Трговина и услуге
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„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 мес-
та. Заинтересовани кандидати могу своје радне био-
графије да доставе послодавцу путем мејла адресе 
или телефона.        

      Медицина

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

За потребе
Војномедицинске академије, Војне 

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 сме-
ра, 1 педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушер-
ска сестра, 12 лабораторијских техничара и 2 фар-
мацеутска техничара
• Ниш: 1 медицински техничар општег смера и
• 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; лица до 30 година; упут 
заинтересованих лица на добровољно служење војног 
рока са оружјем у Војску Србије.

Кандидати који нису добровољно служили војни рок 
са оружјем потребно је да поднесу пријаву за добро-
вољно служење војног рока са оружјем надлежном 
центру Министарства одбране за локалну самоупра-
ву, према месту пребивалишта. После одслуженог 
војног рока са оружјем лица конкуришу 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 
навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови за пријаву кандидата на добро-
вољно служење војног рока су: да је лице 
држављанин Републике Србије; да није осуђено на 
казну малолетничког затвора или безусловно на каз-
ну затвора због кривичног дела (док казну не издржи 
или не буде пуштен уз условни отпуст); да се не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности; да је здравствено спо-
собно за војну службу; да није одслужило војни рок са 
оружјем и да има место пребивалишта на територији 
Републике Србије. Трајање конкурса: до попуне.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016//820-254

Медицинска сестра - техничар, 
општег, педијатриjског или 

гинеколошког смера
на одређено време до 31.12.2017. године

2 извршиоца

Радиолошки техничар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: додатни услов - познавање рада на рачу-
нару. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Потребна 
документација: писана пријава на оглас са кратком 
биографијом, оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, важеће лекарско уверење. Пријаве са пра-
тећом документацијом могу се доставити лично или 
послати на адресу Дома здравља Бојник. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

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, без обзира на 
радно искуство; послодавац је заинтересован и за 
ангажовање приправника, односно не инсистира на 
радном искуству. Рад у сменама, дужина радног вре-
мена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на телефон: 069/561-
5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“
Земун - Батајница

Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Доктор патолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор патолог, 
знање рада на рачунару (Word, Excel), енглески језик 
- средњи ниво, положен стручни испит.

Доктор микробиолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор микробиолог, знање рада на рачу-
нару (Word, Excel), енглески језик - средњи ниво, 
положен стручни испит, 3 године радног искуства.

Медицински биохемичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор микробиолог, знање рада на рачу-
нару (Word, Excel), енглески језик - средњи ниво, 
положен стручни испит, 3 године радног искуства.

Лаборант - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински 
лаборант, знање рада на рачунару (Word, Excel), 
енглески језик - средњи ниво, положен стручни 
испит, 12 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем теле-
фона: 064/1303-750 или да пошаљу своје пријаве са 
биографијом на и-мејл: ginekologijaholimed1@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса.

АПОТЕКЕ „NORPHARM“
Београд - Гроцка, Калуђерица
Војводе Степе Степановића 9

тел. 060/700-00-76
e-mail: adzakovic@gmail.com

Дипломирани фармацеут
место рада Калуђерица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут, радно искуство од 12 месеци, почетни 
ниво знања енглеског језика.

Фармацеутски техничар
место рада Калуђерица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, радно искуство од 6 месеци, возачка доз-
вола Б категорије. 

ОСТАЛО: Пријављивање кандидата на и-мејл: 
adzakovic@gmail.com и на телефон 060/700-00-76, 
лице за контакт: Андреј.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

1) Средњи физиотерапеут
у Одељењу за физикалну медицину

и рехабилитацију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског 
смера - физиотерапеутски техничар; положен при-
правнички испит.

2) Виши физиотерапеут
у Одељењу за физикалну медицину и 

рехабилитацију, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме физиотерапеут-
ског смера; положен стручни испит. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећу доку-
ментацију: пријаву са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу Одељењу за правне и опште 
послове, са назнаком: за радно место 1) „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове средњег 
физиотерапеута“, а за радно место 2) „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове вишег 
физиотерапеута“. Достава и пријем пријава за радна 
места се врше најкасније до 12.00 сати последњег 
дана истека рока за пријављивање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Стручни сарадник
за рад у Одсеку за инструменталну 
технику Одељења лабораторија за 

екотоксикологију Центра за хигијену и 
хуману екологију

Трговина и услуге  / Медицина

Национална служба 
за запошљавање
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Опис послова и радних задатака: Ради хемијске 
анализе параметара у оквиру контроле квалите-
та и здравствене исправности узорака намирница, 
предмета опште употребе, вода и ваздуха. Руку-
је одређеном мерном опремом. Учествује у изради 
нових аналитичких метода и усавршавању валида-
ције постојећих аналитичких метода. Учествује у 
обради резултата. Учествује у екстерној међулабо-
раторијској провери параметара испитивања ква-
литета и здравствене исправности узорка. Сарађује 
са одсецима у Одељењу. За свој рад одговара само-
сталном стручном сараднику одсека и непосредно 
шефу Одељења, а обавља и друге послове и задат-
ке из делокруга рада Одељења по налогу шефа 
Одељења.

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, дипломирани 
физико-хемичар или дипломирани технолог; знање 
једног светског језика и познавање рада на рачуна-
ру (Word, Excel); пожељно искуство у раду на некој 
од инструменталних техника: AAS, ICP-OES, HPLC/
UV/FLD, LC-MS, GC/FID/ECD, GC-MS; организационе 
способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, 
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - стручни 
сарадник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије. 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које поред законом прописаних општих услова 
испуњава и следеће услове: има завршен медицин-
ски факултет и специјализацију из гране медицине 
из делатности Завода и најмање 5 година радног 
стажа по положеном специјалистичком испиту или 
завршен економски или правни факултет са завр-
шеном едукацијом здравственог менаџмента и нај-
мање 5 година радног стажа у области здравства. 
Уз пријаву кандидати треба да поднесу доказе о 
испуњености услова конкурса у оригиналу или ове-
реној копији: диплому о завршеном медицинском, 
економском или правном факултету; уверење о 
положеном специјалистичком испиту за кандидате 
са високом школском спремом здравствене струке; 
уверење или потврда о завршеној едукацији из 
области здравственог менаџмента за кандидате са 
високом школском спремом друге струке; потврду 
о радном стажу по положеном специјалистичком 
испиту за кандидате са високом школском спре-
мом здравствене струке; потврду о радном стажу 
из области здравствене заштите за кандидате са 
високом стручном спремом друге струке; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена кандидата); доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужни-
ца није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); план и програм 
рада и визија развоја Завода у мандатном периоду; 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Уколико кандидат поседује доказе 
о додатним стручним квалификацијама или радном 
искуству на руководећем положају, потребно је да 
исте достави уз конкурсну документацију. Пријавом 

на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора и именовања. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Завод за хитну меди-
цинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на интернет 
презентацији Завода за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Телефон за информације о конкурсу: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор и именовање директора ЗХМП Крагујевац“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50 52 73

Лекар специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом

за потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, пробни рад од 3 месеца

Дипломирани физичар
за потребе Центра за онкологију и 

радиологију, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 
и 13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени 
Правилником о унутрашњој организацији са систе-
матизацијом радних места Клиничког центра Кра-
гујевац.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или 
овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном и-мејл адресом; кандидати који 
имају радно искуство након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравствене зашти-
те (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) потребно је да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице); дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у рад-
ном односу). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса бити објављени 
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице КЦ Крагујевац или 
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место________. (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

тел. 015/581 311

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: висока струч-
на спрема, доктор стоматологије - VII/1 степен стру-
чне спреме, положен стручни испит за своје звање; 
радно искуство у струци три године. Кандидати уз 
пријаву подносе: диплому о завршеном стоматолош-
ком факултету, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о радном искуству; 
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу 
установе или непосредно у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор стоматологије
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолош-
ки факултет, положен стручни испит и лиценца или 
решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби поливалентне 

патронаже
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, положен стручни испит и лиценца или решење о 
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих, Одсек за кућно лечење и негу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, положен стручни испит и лиценца или решење о 
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ са санитетским транспортом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, положен стручни испит и лиценца или решење о 
упису у комору.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокпију 
уверење о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци. Уз пријаву на 
конкурс кандидати прилажу доказе о испуњености 
услова, у оригиналу или у овереном препису: уве-
рење о држављанству, доказ да се против кандидата 
не води истрага и кривичи поступак. Рок за подно-
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шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас 
слати на писарницу Дома здравља, на горенаведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 12-15

тел. 014/3150-020

Доктор медицине
за потребе Јединице за здравствену 

заштиту одраслог становништва

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит; поседо-
вање дозволе за рад - лиценце издате од стране 
надлежног органа или решење о упису у именик 
Лекарске коморе РС. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију лицен-
це издата од стране надлежног органа или решење 
о упису у именик Лекаске коморе РС; уверење о 
држављанству; уверење надлежне полицијске упра-
ве да лице није осуђивано; уверење надлежног суда 
да се против лица не води поступак. 

Возач санитетског возила

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимања 
возач. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано; уверење надлежног 
суда да се против лица не води поступак; лекарско 
уверење о радној способности за возаче. 

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Пријаве достављати лич-
но или путем поште на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„1. ОКТОБАР“

26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен 
специјалистички испит из интерне медицине, VII/2 
степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном приложити 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, уверење о 
положеном специјалистичком испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне комо-
ре или решење о упису у комору, ако кандидат није 
у радном односу.

Возач санитетског возила

Возач санитетског возила
на одређено време до 31.12.2017. 

године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, поло-
жен возачки испит Б категорије. Уз пријаву са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном 
приложити оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију возачке дозволе, изјаву о здравственој 
способности за тражене послове. Изабрани канди-
дат биће у обавези да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Оглас”. Рок за подношење пријава је 8 
дана од објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине
у Служби опште медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит; важећа 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару(основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење); радно 
искуство 1 година. Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење 
о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне 
карте. 

Доктор специјалиста педијатрије
у Служби за здравствену заштиту деце и 

омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, завршена специјализација из 
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме (магист-
рат), важећа лиценца за обављање послова из своје 
струке, познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS и Office Windows окружење); радно искуство 1 
година. Кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној спе-
цијализацији из педијатрије; фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне Лекарске коморе; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију личне карте.

Виши лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
лабораторијски техничар, VI степен стручне спре-
ме; положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење); радно искуство 1 година. Кан-
дидат подноси следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској 
школи (смер лабораторијски техничар), фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце, фотокопију личне карте.

Виши радиолошки техничар
у Служби за ултразвучну и радиолошку 

дијагностику

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
радиолошке заштите, VI степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење); радно искуство 1 година. Кан-
дидат подноси следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицин-
ској школи (смер радиолошке заштите), фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце, фотокопију личне карте.

Педијатријска сестра - техничар
у Служби за здравствену заштиту деце и 

омладине

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
педијатријског смера, VI степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење); радно искуство 1 година. Кан-
дидат подноси следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи (педијатријског смера), фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце, фотокопију личне карте.

Гинеколошко-акушерска
сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, гине-
колошко акушерског смера, IV степен стручне спре-
ме; положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење); радно искуство: 1 година. 
Кандидат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи (гинеколошко-акушерског смера), 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

Лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер 
лабораторијски техничар, IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, лиценца за рад, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење), радно искуство: 1 година. 
Кандидат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи (смер лабораторијски техничар), фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине

7 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег смера, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца за рад, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и windows окру-
жење); радно искуство: 1 година. Ккандидат под-
носи следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
општег смера, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију 
личне карте.

Возач
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и др. послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа, III, IV степен 
стручне спреме; положен возачки испит Б катего-
рије; радно искуство: 1 година. Кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију 
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дипломе о завршеној средњој школи, III, IV степен 
стручности, фотокопију возачке дозволе, фотокопију 
личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу 
ДЗ или архиви ДЗ, III спрат, соба бр. 15. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање. Како 
достављену документацију подносилаца молби не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. 
Одлука о избору кандидата на расписани конкурс 
биће објављена сајту ДЗ „Др Симо Милошевић“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Специјалиста педијатар
за рад у Служби за педијатрију, на 

одређено време 3 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација 
из педијатрије, VII/2 степен, поседовање лиценце 
за рад. Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију лиценце издате од надлежене коморе.

2) Виша медицинска сестра
за рад на Одељењу за интензивно 
лечење у Служби за хирургију, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на неплаћеном 

одсуству, до повратка запослене на рад 
или њеног престанка радног односа

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед. 
сестра - техничар или хируршки смер или висока 
медицинска школа струковних студија, струковна 
медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 
степен, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору. Кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме); oверену фото-
копију 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).

3) Радник у болничкој капели
за рад у болничкој капели при Служби 

за патолошку, патохистолошку и 
цитолошку дијагностику, на одређено 
време 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: основна школа, I степен. Кандидати под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију сведочанства; 
фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована); фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочан-
ства издата на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 

лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Рок 
за подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, 
са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, на горенаведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе опште хирургије, 

на одређено време до повратка стално 
запослене са трудничког, односно 
породиљског боловања и посебног 

боловања ради неге детета

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Виши физиотерапеут
на одређено време, замена привремено 
одсутног радника, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиоте-
рапеута, положен стручни испит; лиценца за рад, 
радно искуство 6 месеци.

Возач комби возила
на одређено време, замена привремено 
одсутног радника, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема саобраћајне 
струке, возачки испит Д категорије, лекарско уве-
рење о посебној здравственој способности, радно 
искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе оверене фотокопије: дипломе о заврше-
ној школи, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, потврда да се против лица 
не води судски поступак, радна књижица или други 
доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца), за радно место 
вишег физиотерапеута доставити још и оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
и оверену фотокопију лиценце за рад. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Прав-
на служба. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛИВАДА“

11000 Београд, Војводе Степе 144
тел. 064/642-7680

Рад у апотеци - стручна пракса

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, знање рада на рачунару, знање енглеског 
језика - почетни ниво. Конкурс је отворен до попуне 
радног места, кандидати могу да се јаве на телефон 
064/642-7680, 011/2492-856.

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

тел. 011/2668-631
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеут-
ски факултет, положен стручни испит, лиценца или 
решење о упису у комору и радно искуство у струци 
минимум 3 године. Кандидати су обавезни да доста-
ве: кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и и-мејл адресом; неоверене фотокопије дипло-
ме о завршеној школи, положеног стручног испита, 
лиценце или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, положен стручни испит, искуство у 
раду са полупокретним, непокретним пацијентима 
и радно искуство у струци минимум 2 године. Кан-
дидати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом; 
неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи 
и положеног стручног испита.

Перач веша

УСЛОВИ: КВ, средња школа, радно искуство на 
пословима у вешерају је предност. Кандидати су 
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и и-мејл адресом; неоверене 
фотокопије дипломе о завршеној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама на наведену 
адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Прија-
ва за оглас” са новођењем радног места за које се 
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у кли-
ници најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, као последњег дана 
рока за подношење пријава до 14 часова, без обзи-
ра на начин доставе. Пријаве које буду примљене у 
клиници после истека дана и сата наведеног у овом 
огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнком датума и сата 
када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, најмање шест месеци радног искуства и 
лиценца. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем вишег радиолошког техничара на 

Медицина
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неодређено време 1 (један) извршилац”. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског 
или општег смера, положен стручни испит, најмање 
6 месеци радног искуства на пословима медицин-
ске сестре - техничара након положеног стручног 
испита. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
наведену адресу клинике, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на 
неодређено време 2 извршиоца”. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.).

Радник за техничке и помоћне 
послове

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме техничко-техно-
лошке струке. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на наведену адресу клинике, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем радника за техничке и помоћ-
не послове на неодређено време 1 извршилац”. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи.

ОСТАЛО: Пробни рад у трајању од 6 месеци. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се при-
мају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„CLINICANOVA“

11000 Београд, Вишеградска 26
тел. 060/8151-771

e-mail: sladjana.kilic@clinicanova.rs

Медицински биотехничар
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
биохемичар, дипломирани фармацеут, положен 
стручни испит, поседовање возачке дозволе Б кате-
горије. Кандидати могу своје пријаве слати на и-мејл 
адресу или да се јаве на контакт телефон. Потребно 
је доставити радне биографије на увид, а обавиће се 
и психолошко тестирање кандидата. Конкурс траје 
до 21.10.2017. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг 
програма у складу с посебним програмима донетим 
у складу са прописима и планом рада службе, врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената, 
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента 
у одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара специја-
листе и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска 
средства, спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља у смислу превенције у окви-
ру прописаног скрининга, ране дијагностике поре-
мећаја, упућује на специјалистичко консултативни 
прглед, прописивање препоручене терапије и упући-
вање на виши ниво здравствене заштите, у поступку 
остваривања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, 
на основу мишљења доктора медицине специјалис-
те одговарајуће гране медицине упућује пацијента 
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску доку-
ментацију о здравственом стању пацијента, факту-
рише здравствене услуге које пружа, даје оцену рад-
не способности и упућује на лекарску и инвалидску 
комисију, ради у комсијама и на посебним програ-
мима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, 
на лични захтев и на службени захтев код одређе-
них случајева болести и повреда, у стручном раду 
је самосталан и одговоран за координаторни рад у 
својој јединици, прати и предлаже измене у проце-
дуралном раду у оквиру акредитацијских тандарада, 
обавља и друге послове из делокруга своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелника служ-
бе којима је одговоран за свој рад.

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

Медицинска сестра - техничар
у служби кућног лечења, пробни рад

Опис послова: обавља административни посао у 
служби кућног лечења и медицинске неге и у ста-
ну болесника, преузима све неопходне мере, даје 
инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и 
интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони 
завој, врши обраду декубитиса и других рана у стану, 
врши давање серума, врши скидање конаца, врши 
катетеризацију и замену катетера, спроводи тера-
пију са кисеоником, учествује у здравствено-васпит-
ном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене 
здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне 
извештаје, управља санитетским возилом и у вези са 
тим сноси сву одговорност, учествује у палијативном 
збрињавању болесника, рад у тиму за палијативно 
збрињавање, пружање подршке породици оболе-
лог, ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу одговорне сестре и начелника службе коме је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит, IV степен стручне спреме, 
положен возачки испит Б категорије, лиценца или 
решење о упису у комору, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или 
фотокопију решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства.

Вешерка
пробни рад

2 извршиоца

Опис послова: прање и пеглање веша и ситније 
крпљење веша, сортирање веша, разношење чистог 
веша и прикупљање прљавог веша по ординацијама 
и по терену, ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу одговорне вешерке и начелника 
техничке службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, II степен 
стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назна-
чити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Посло-
ви“ дана 16.08.2017. године (страна 26) 
поништава се за радно место: медицинска 
сестра - техничар у Служби кућног лечења 
и неге, уз пробни рад. 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу трауматологије у 

Служби ортопедије, трауматологије и 
неурохирургије стационара на Клиници 

за дечју хирургију, на одређено време до 
повратка запослене са боловања дужег 

од 30 дана, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту 
болесника; даје терапију и предузима друге меди-
цинско-техничке радње које је одредио лекар; узима 
и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради 
и друге послове из свог делокруга а по налогу начел-
ника и главне сестре одељења; учествује у сменском 
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној 
сестри клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посебне 
услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен 
- завршену средњу медицинску школу, педијатријски 
или општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном 
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); 
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адре-
сом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Приликом заснивања радног односа, канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење о здрав-
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ственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној 
коверти лично или поштом на горенаведену адресу 
Института са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
једне медицинске сестре на Одељењу трауматоло-
гије”.

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 
БОЛЕСТИ

„Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
11000 Београд, Вишеградска 26

тел. 011/3615-761
e-mail: drlazal@eunet.rs

1) Виша медицинска сестра - 
техничар

(виша медицинска сестра - струковна 
медицинска сестра-специјалиста и/или 

струковна медицинска сестра)
10 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат поседује вишу стручну спрему 
- завршену вишу медицинску школу и/или струков-
ну медицинску школу, да је положио стручни испит, 
да поседује лиценцу издату од надлежне коморе, 
односно решење о упису у именик надлежне коморе.

2) Средња медицинска сестра - 
техничар

21 извршилац

УСЛОВИ: да кандидат поседује средњу стручну спре-
му - завршену медицинску школу, општи смер, да је 
положио стручни испит, да поседује лиценцу изда-
ту од надлежне коморе, односно решење о упису у 
именик надлежне коморе.

ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас приложе: молбу, кратку биографију (Curriculum 
Vitae) са адресом, контакт телефоном и и-мејл адре-
сом и следећу документацију у неовереним фото-
копијама: диплому о завршеној вишој медицинској 
школи (високе здравствене школе струковних сту-
дија) - за кандидате под редним бројем 1 диплому 
о завршеној медицинској школи, а за кандидате 
под редним бројем 2 уверење о положеном струч-
ном испиту; лиценцу издату од надлежне коморе, 
односно решење о упису у именик надлежне комо-
ре; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) 
или потврду да је поднет захтев за издавање уве-
рења; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптужница 
нити да је покренута истрага (не старије од 6 месе-
ци) или потврда да је поднет захтев за издавање 
уверења. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на наведену адресу кли-
нике, са назнаком ,,Пријава за оглас”, са навођењем 
радног места за који се конкурише или лично дос-
тављање у писарници Клинике у Београду. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација, које могу бити важне 
за доношење Одлуке о избору кандидата. Изабрани 
кандидат је дужан да пре заснивања радног одно-
са приложи горенаведену документацију у овере-

ним фотокопијама, осим уверења да кандидат није 
осуђиван и уверења да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптужница 
нити да је покренута истрага, који се могу достави-
ти у оригиналу или овереној фотокопији. Пре засни-
вања радног односа изабрани кандидат је дужан да 
достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Кандидати ће о избору бити 
обавештени писаним путем.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Перач лабораторијског посуђа
на одређено време, на период од 4 

месеца, у Центру за микробиологију 
- Одељење за припрему хранљивих 

подлога, стерилизацију и прање 
лабораторијског посуђа

Перач лабораторијског посуђа
у Центру за микробиологију - Одељење 

за припрему хранљивих подлога, 
стрилизацију и прање лабораторијског 

посуђа

Опис посла: саклупља, припрема за прање, пере, 
испира и пакује лабораторијско посуђе и стерили-
ше га у сувом стерилизатору, дистрибуира стерил-
ни материјал на предвиђена места у лабораторији, 
ради на диспозицији инфективног и другог отпадног 
материјала из лабораторије, обавља и друге послове 
у складу са званичним актима установе из делокруга 
рада које одреди шеф одељења, начелник центра 
или директор установе, у складу са званичним акти-
ма установе. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати морају испунити следеће 
посебне услове: завршена основна школа. Уз пријаву 
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњености услова и то: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, сведочанство о 
завршеној основној школи, уверење о промени пре-
зимена, односно извод из матичне књиге венчаних, 
уколико је кандидат променио презиме из сведочан-
ства о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва, достављају се непосредно предајом или путем 
поште, Заводу за јавно здравље Ужице, 31000 Ужи-
це, Др Веселина Маринковића 4, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључења уговора о раду дос-
тави тражене доказе о испуњености услова огласа у 
оригиналу или овереној копији, као и доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним пословима.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на 
радно искуство. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на и-мејл адресу послодавца. 

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фар-
мације, без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу 
послодавца.

      Пољопривреда

„RS AGRAR GROUP 2013“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 10и

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде, пожељно радно искуство, 
познавање рада на рачунару (MS Office) и каси.

Продавац
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговац или 
пољопривредни техничар, радно искуство 12 месе-
ци, познавање рада на рачунару (MS Office) и каси.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: jasna.micovic@
ratar.rs до 31.10.2017. године.

       Индустрија и грађевинарство

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 са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног 
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефон 0230/423-732, 
лице за контакт Александар Галић.

„EMKA FEINGUSS“ DOO
14242 Мионица, Топлички пут 11

тел. 014/3155-200

Дипломирани инжењер металургије
на одређено време до 30 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер металургије или мастер инжењер мета-
лургије; поседовање возачке дозволе Б категорије.

Дипломирани инжењер технологије
на одређено време до 30 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер технологије, завршен технолошко-мета-
луршки факултет; поседовање возачке дозволе Б 
категорије.

Дипломирани хемичар
на одређено време до 30 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
хемичар; поседовање возачке дозволе Б категорије.

Дипломирани инжењер машинства
на одређено време до 30 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства; поседовање возачке дозволе 
Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом слати на 
горенаведену адресу или на e-mail: jelena.citakovic @
emka.rs.

Медицина / Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство
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„ГРАДИНА“ ДОО
Земун, Масариков трг 8

Тесар
на одређено време, за рад у Београду

30 извршилаца

Армирач
на одређено време, за рад у Београду

30 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 
најмање 36 месеци. Трајање конкурса: до попу-
не. Потребно је да се кандидати јаве на телефоне: 
011/2192-721, 011/2192-723, контакт особа Наташа 
Бркић.

„ЖЕЛВОЗ 026“ ДОО СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Милоша Великог 39

тел. 026/621-541
e-mail: posao@zelvoz026.rs

Електротехничар електронике
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

Машинбравар
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

Алатничар
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

УСЛОВИ: обавезно радно искуство од најмање 2 
године. Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана.

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

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

Електроинсталатер
место рада Уб, Ваљево, на одређено 

време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинстала-
тер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола 
Б категорије. Теренски рад. 

Електромонтер
место рада Уб, Ваљево, 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, обез-
беђен смештај.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла 
или телефона, лице за контакт Јелена Матић.

„LUXURY TANNERY“ DOO
22400 Рума, Железничка улица 167

тел. 022/215-0527

Помоћни радник у производњи

Опис посла: припрема материјала и коже за опера-
цију обраде, подешавање и припрема машина за 
извођење операција, обрада коже на машинама, 
контрола квалитета коже након изведене операције 
обраде, тачно евидентирање обрађених производа у 
информационом систему.

УСЛОВИ: завршена средња школа или основна 
школа, радно искуство није неопходно, жеља за 
учењем, посвећеност и одговорност у раду. Нудимо 
вам јединствену прилику за професионални развој 
и могућност да самосталним радом и личном ини-
цијативом изградите каријеру. Контакт телефони за 
пријаву: 022/2150-527 и 064/8510-030.

„БОБАН САЈЛЕ“
СЗР ЗА ИЗРАДУ И ПОПРАВКУ САЈЛИ

11000 Београд, Јаше Игњатовића 42
тел. 011/3835-848

Радник на преси у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; металско 
машинске струке, без обзира на радно искуство.

Металостругар
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; металско 
машинске струке, без обзира на радно искуство. 
Кандидати могу да се јаве на телефоне: 011/3835-
848, 3835-793. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

„МОБИЛСИСТЕМИ“ ДОО
21000 Нови Сад, Милована Глишића 5

тел. 021/500-345
e-mail: office@mobilsistemi.co.rs

Електричар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељна 
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата 
на телефон и и-мејл. Рок за пријаву до 18.10.2017.

„ЛИБЕЛА ЕЛСИ-НС” ДОО
21000 Нови Сад, Паје Радосављевића 36

тел. 021/419-146

Монтер сервисер електронских вага
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер елек-
тротехнике за енергетику, дипломирани инжењер 
електротехнике за електронику, дипломирани 
инжењер електротротехнике за електромеханику; 
VI/1 степен инжењер електротехнике за електрони-
ку, инжењер електротехнике зе елекромеханику; IV 
степен електротехничар енергетике, електротехни-
чар електромеханике или електротехничар електро-
нике; пожељно радно искуство и знање енглеског 
језика; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад; 
рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; 
рад у сервису и на терену. Јављање кандидата на 
телефон. Рок за пријаву до 18.10.2017.

АД „ПУТЕВИ“
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 064/8302-212
e-mail: gorica.vujic@puteviuzice.com

Изолатер
на одређено време, са местом рада у 

Москви - Русија
10 извршилаца

Монтер вентилације и климатизације
на одређено време, са местом рада у 

Москви - Русија
10 извршилаца

Монтер централног грејања
на одређено време, са местом рада у 

Москви - Русија
10 извршилаца

Бравар монтер варилац
на одређено време, за рад у Москви - 

Русија
10 извршилаца

Монтер водовода
на одређено време, за рад у Москви - 

Русија
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - VII степен стручне спреме, радно иску-
ство до 24 месеца. Обезбеђен авио-превоз и превоз 
од смештаја до градилишта. Обезбеђен смештај у 
колективном смештају; обезбеђена три оброка; сат-
ница 4-5 долара. Пријава за посао путем и-мејла: 
gorica.vujic@puteviuzice.com, поштом: 31000 Ужице, 
Николе Пашића 38, телефоном: 064/8302-212. Лице 
за контакт: Горица Вујић. Конкурс је отворен до 
19.10.2017. године.

„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), позна-
вање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у 
поступку вођења књига у складу са рачуноводстве-
ним прописима - рад на обради финансијских пода-
така, 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.

Индустрија и грађевинарство
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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.

„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.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б

тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском 
погону

за рад у Пударцима (Гроцка), на 
одређено време 24 месеца

46 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, пред-
ност - искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена 
Сингер или да путем и-мејл адресе доставе радну 
биографију.

  Саобраћај и везе

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, 
Краљево, Ужице, Нови Сад, Лесковац, 

Врање, Панчево, Смедерево, Чачак, Ниш, 
Београд - Земун

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно искуство 
пожељно; возачка дозвола Е категорије; положен 
ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од 

понедељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или 
своје радне биографије да доставе путем поште, 
односно на наведену мејл адресу. Лице за контакт 
Ненад Станојевић.

„EXCELLENT CARGO“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Ц и Е категорије. Јављање кандидата на 
горенаведену адресу, сваког радног дана од 9 до 15 
часова. Рок за пријаву до 30.09.2017.

        Култура и уметност

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ

Оглас објављен 20.09.2017. године, у публи-
кацији „Послови“, за радно место приправни-
ка - кустота мења се у делу УСЛОВИ, тако што 
уместо: стечено високо образовање из научне 
области друштвене науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, треба да стоји: стечено високо 
образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. 
У даљем текту оглас остаје непромењен.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Ванредни професор за ужу научну 
област Бетонске конструкције

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Комунално и санитарно 

инжењерство и еколошко 
инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области којој наставни предмет припада.

Асистент - студент докторских 
студија, за уже научне области 

Планирање и пројектовање 
железница и конструкција, Грађење 

и одржавање железница
на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских 
студија, за ужу научну област 

Грађевински материјали, 
технологија бетона и испитивање 

конструкција
на одређено време од 3 године

Асистент-студент докторских 
студија, за уже научне области 

Фотограметрија и даљинска 
детекција и Земљишни 
информациони систем

на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских 
студија, за уже научне области 

Геодезија у инжењерским областима 
и моделирање и менаџмент у 

геодезији
на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских 
студија, за ужу научну област 
Техника механика и теорија 

конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне 
области за коју се бира (студент докторских студија), 
у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - актуелно 
тумачење, 97/08 и 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 
68/15 и 87/16).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Бео-
граду и Статута Грађевинског факултета Универзи-
тета у Београду, као других општих аката Универзи-
тета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак научних 
радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;

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

питни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком 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 уго-
вора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана 
прибавља установа.

Национална служба 
за запошљавање
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ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Тифлологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
дефектолошких наука, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом факултета 
за избор у звање ванредног или редовног професо-
ра. Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија, библиографија, оверене 
копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом. Рок за подношење пријава 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може 
да буде изабрано лице које је: а) стекло одгова-
рајуће високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; које има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања; б) стекло одговарајуће високо 
образовање за васпитача, на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године или више 
образовање за васпитача; које има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Лица наведена под тач-
кама а) и б) равноправна су у погледу могућности да 
буду изабрана за директора предшколске установе. 
Лице из става 2 и 3 чл. 8 Закона мора да има обра-
зовање 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност. Директору који не положи 
испит за директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност престаје дужност директора. 
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. 
Директору установе мирује радни однос за време 
првог изборног периода на радном месту са кога је 
изабран. Поред наведених услова, кандидат мора 
да испуњава и услове предвиђене чланом 120 овог 
закона, и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) да има држављанство РС. Докази 
о испуњености услова из тач. 1) и 4) подносе се уз 

пријаву на конкурс, а докази из тачке 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља 
установа.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу установе 
са назнаком „Конкурс за директора Предшколске 
установе”. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о 
потребном радном искуству, са подацима о посло-
вима и задацима које је обављао; доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе; прилоге 
којима доказује своје стручне, организационе и др. 
кавлитете; уверење да против њега није покренута 
истрага, нити се води кривични поступак за било које 
кривично дело; програм рада Предшколске установе 
за период од четири године. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Кан-
дидати ће бити правовремено обавештени о дану и 
времену обављања разговора са Конкурсном коми-
сијом, месту и времену одржавања посебне седни-
це Васпитно-образовног већа, одржавању седнице 
Управног одбора као и о донетој одлуци о изабра-
ном кандидату, донетом решењу Управног одбора о 
избору и ступању на дужност изабраног директора 
предшколске установе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Редовни професор за ужу научну 
област Примењена хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области за коју се кандидат бира и други 
услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом обра-
зовању и Статута Хемијског факултета.

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области за коју се кандидат бира и други 
услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом обра-
зовању и Статута Хемијског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Аналитичка хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент доктор-
ских студија) и други услови утврђени чл. 70 и 72 
Закона о високом образовању и Статута Хемијског 
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван са правним после-
дицама за кривична дела у смислу Закона о висо-
ком образовању и остало), достављају се на наве-
дену адресу факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА „СТЕФАН НЕМАЊА“
Београд, Немањина 28

Професор немачког језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство 
није битно. Трајање конкурса: 10.10.2017. године. 
Кандидати могу да се јаве на телефон: 011/3619-223.

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

тел. 011/215-49-75

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2017/2018. годину

УСЛОВИ: Услови у погледу стручне спреме су пред-
виђени Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника. Кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 8 
и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење-сертифи-
кат о завршеној обуци за педагошког асистента, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци), уверење о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику), фотокопију личне кар-
те са пријавом пребивалишта, краћу биографију са 
кретањем у служби. Доказ о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља школа. За кандидате који испуња-
вају услове конкурса надлежна служба запошља-
вања извршиће проверу психофизичке способности 
за рад са ученицима, а проверу ће организовати 
школа. Пре закључења уговора о раду кандидат је 
дужан да достави доказ о здравственој способности 
(лекарско уверење). У поступку избора кандидата 
прибавља се мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Радник на одржавању чистоће у 
објектима - спремачица

на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 
1, 2, 3 ,4, 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о струч-
ној спреми и уверење о држављанству (фотокопије 
морају бити оверене). Изабрани кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу 
пре заснивања радног односа. Доказ да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља устано-
ва од надлежног органа. Писане пријаве достављати 
искључиво поштом на наведену адресу са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 59 став 2 и став 5 у вези чл. 8 став 2, 4 и став 5 и 
члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 
- одлука УС) и ближе услове за избор директора у 
вези са чл. 2, 4, 6 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, бр. 108/2015) и Статута ОШ „Јеле-
на Ћетковић“. За директора школе може да буде 
изабрано лице које поред општих услова утврђених 
Законом испуњава и следеће прописане услове: да 
има одговарајуће образовање и радно искуство - ако 
је стекло високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, у 
складу са чл. 8 став 2, 4, 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има обра-
зовање 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 или да је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (доказе о испуњености услова поднети уз 
пријаву на конкурс); да има дозволу за рад настав-
ника, педагога или психолога школе (лиценца); да 
има најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа од надлежног орга-
на); да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има савладану обуку и положен испит за дирек-
тора школе (изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност); кандидат 
за директора у складу са чл. 7 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања: не може да буде лице за које је 
у поступку и на начин прописан законом утврђено 
дискриминаторно понашање, не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, нити лице које је осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела 
која су утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основам система образовања и васпитања (система-
тизовани законски услови овим Правилником); кан-
дидат за директора установе образовања и васпи-
тања не може да оствари предност приликом избора 
ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из става 4 чл. 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и вапитања; Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања прописано је да предност за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања има канди-

дат који је стекао неко од звања према прописима 
из области образовања. Кандидати уз пријаву на 
конкурс подносе и доказе о испуњености услова, и 
то: биографске податке, односно радну биографију; 
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника, односно стручног сарадника (дозволу 
за рад); потврду о раду у области образовања (да 
има најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања), која мора да садржи назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно место 
на које је кандидат био распоређен и време трајања 
рада; уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прибавља 
школа од надлежног органа; доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује 
се дипломом о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима; лекарско уверење издаје надлежна здравстве-
на установа у складу са чл. 6 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања; уверење суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из става. 4 чл. 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и вапитања (оригинал не старији 
од 30 дана); уверење привредног суда да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (оригинал не старији од 30 дана); 
кандидат који је стекао неко од звања у процесу 
напредовања у току рада, уз радну биографију при-
лаже и доказ о томе (није услов за избор већ мери-
ло које служи за избор између више кандидата који 
испуњавају законске услове.). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве комисија неће узимати у обзир за разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса лично доставити секретару школе, радним 
даном од 8.00 до 14.00 часова или слати поштом на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

СРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Оглас објављен 20.09.2017. у публикацији 
„Послови“, за радно место сарадника за веж-
бе и практичну наставу, област медицина, 
ужа научна област Дерматологија, са 50% 
радног времена, на одређено време од 3 
године, мења се у делу који се односи на број 
извршилаца, тако да уместо 1 треба да стоји 
2 извршиоца.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Библиотекар
са 78% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до краја школске 2017/18. године

УСЛОВИ: професор језика и књижевности, односно 
књижевности и језика, смер за библиотекарство; 
дипломирани библиотекар - информатичар; про-
фесор, односно дипломирани филолог за општу 
књижевност и теорију књижевности; лице које 

испуњава услове за наставника гимназије, односно 
стручног сарадника - педагога или психолога; про-
фесор народне одбране; професор, односно дипло-
мирани филолог за италијански језик и књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за шпан-
ски језик и књижевност; дипломирани компарати-
виста и библиотекар; мастер библиотекар - инфор-
матичар; мастер филолог (главни предмет, односно 
профил: библиотекарство и информатика); мастер 
професор језика и књижевности (главни предмет, 
односно профил: библиотекарство и информатика); 
све према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013). 

ОСТАЛО: лице треба да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); да није осуђивано 
у смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) - доказ прибавља 
установа; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву 
на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења 
о стеченом високом образовању, ако диплома није 
уручена; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
(потврду) о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечених у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу. Пријаве се достављају секре-
таријату, поштом или лично у затвореној коверти. 
Неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратите се секре-
таријату школе на наведени контакт телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧУКАРИЦА“

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 10 

месеци

УСЛОВИ: VII - VI степен стручне спреме, одгова-
рајуће више односно високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије и 
основне академске студије) у трајању од три године; 
одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом. 
Занимање: дипломирани васпитач у предшколској 
установи - мастер, васпитач у предшколској уста-
нови, струковни васпитач, специјалиста струковни 
васпитач и васпитач; обавеза полагања испита за 
лиценцу. Документација коју је потребно доставити: 
молба на оглас, оверена фотокопија дипломе и ове-
рен додатак диломе - фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, држављанство, извод из казнене 
евиденције.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну 
област Археологија

на одређено време од пет година 
(унапређење)



Бесплатна публикација о запошљавању 2927.09.2017. |  Број 744 |   

Наука и образовање  

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на одређено време од пет година 
(унапређење)
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа педагогија са 

методологијом и историја педагогије
на одређено време од пет година 

(унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Археологија

са 70% радног времена, на одређено 
време од пет година (избор)

Доцент за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од пет година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Енглески језик

на одређено време од пет година 
(реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и 
Статута факултета. Пријаве кандидата са прилози-
ма (биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и 
остала пратећа документација), доставити на наве-
дену адресу факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Аутоматика

Ванредни професор за ужу научну 
област Електроенергетски системи

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарска техника и 

информатика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротех-
ничког факултета, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о изменама и допунама Правилника о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о избору у звањe наставника и сарадника Електро-
техничког факултета у Београду у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 

(биографија са списком објављених радова, копија 
дипломе односно уверења које важи до издавања 
дипломе и уверење о држављанству) доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4

тел. 011/2432-613

Наставник енглеског језика
са 65% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 10% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник математике
са 95% радног времена

Наставник физике
са 45% радног времена

Наставник хемије
са 40% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 40% радног времена

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

Наставник латинског језика
са 20% радног времена

Наставник француског језика
са 20% радног времена

Наставник рачунарствa и 
информатикe

са 30% радног времена

Секретар школе - приправник

Услови за наставнике: кандидат треба да испуњава 
услове у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Услови за секретара: без радног искуства - приправ-
ник. За секретара може бити изабрано лице које 
испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом 
о средњем образовању и васпитању, Статутом шко-
ле и другим општим актима, и то: да је државља-
нин Републике Србије; да има општу здравствену 
способност за рад; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела учињена против дос-
тојанства личности, морала, службене дужности, 
трговине људима, злостављања детета, полног и 
другог насиља над дететом или малолетним лицем; 
да има диплому Правног факултета у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је неопходно доста-
вити: кратку биграфију; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или доказ о положеном испиту за 
лиценцу, а за кандидате који немају положен стру-
чен испит, односно испит за лиценцу, доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (достављају 
кандидати који конкуришу за послове наставника); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима се 
подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је 
психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима за кандидате које директор изабере у 
ужи избор, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријава са доказима о испуњености 
услова конкурса доставља се искључиво на елек-
тронску адресу: mpbarili@gmail.com, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве као 
и пријаве са непотпуном и неовереном документа-
цијом, неће бити узете у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
Београд - Гроцка, Ужичка 12
тел. 011/8500-720, 8500-531

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање 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 четири године, по пропису 
који је уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника школе, педагога или 
психолога; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља уста-
нова); да има држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психло-
га или педагога, односно положен стручни испит; да 
има завршену обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); да 
има најмање 5 година рада на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
(високог) образовања; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Напомена: уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености 
услова за директора, и то: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању (не старију од 6 месе-
ци); оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно 
стручног сарадника (дозвола за рад); потврду о раду 
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у установи на пословима образовања и васпитања; 
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог 
услова подноси се пре закључења уговора о раду); 
уверење да се против учесника конкурса не води 
судски поступак; остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Школа 
прибавља уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се на адресу: Средња школа, 11306 Гроц-
ка, Ужичка 2. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 
011/8500-720, 8500-531.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпи-
тача стечено на студијама првог степена (основне 
академске студије или студије другог степена, 
дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - VII степен) - васпитач, у складу 
са законом. 

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије VI степен) у трајању од три године 
- васпитач, у складу са законом. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, 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 Европс-
ким системом преноса бодова; без обзира на радно 
искуство; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; уверење о здравстве-
ној способности; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној споре-
ми (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не старија 
од шест месеци), ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику - уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем, доказ о поседовању пси-
хичких, физичких и здравствених способности под-
носи се пре закључења уговора о раду. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу установе, 
поштом или лично од 9 до 15 часова.

Медицинска сестра - васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, васпитачки смер; без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; уверење о 
здравственој способности; 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 остварује 
васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спореми (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству (ори-
гинал или фотокопија, не старија од шест месеци). 
Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем, доказ о поседовању пси-
хичких, физичких и здравствених способности под-
носи се пре закључења уговора о раду. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу установе, 
поштом или лично, од 9 до 15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Софтверско инжењерство

Редовни професор за ужу научну 
област Маркетинг, односи с 
јавношћу и мултимедијалне 

комуникације

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, 
односно стручни радови објављени у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама; више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија, патент ориги-
нални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака за 
ужу научну област за коју се бира оригинално струч-
но остварење и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима; већи број 
научних радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међу-
народним или домаћим научним скуповима; оства-
рени резултати у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету; учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским академским сту-
дијама. Кандидати уз пријаву треба да приложе: 
диплому о одговарајућој стручној спреми из одгова-
рајуће научне области, биографију, списак радова и 
саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Финансијски менаџмент, 

рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одгова-
рајуће научне области; научни, односно стручни 
радови објављени у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама и способност за наставни 
рад; више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области, објављених у међународним 

или водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма; оригинално стручно остварење, односно руко-
вођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографија, практикум или збирка зада-
така за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. Кандидати уз пријаву треба да 
приложе: диплому о одговарајућој стручној спреми 
из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Моделирање пословних система и 

пословно одлучивање
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска статистика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука из одговарајуће области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву прило-
жити: диплому о одговарајућој стручној спреми; 
потврду о уписаним докторским студијама; за сту-
денте са завршеним магистарским студијама - потвр-
ду о прихваћеној теми докторске дисертације; био-
графију, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о изменама и допунама Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на факултету. Сви прилози достављају се у 
електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Сарадник практичне наставе 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају све опште 
услове прописане чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању (неосуђиваност за кривична дела) чл. 
36 став 14 Статута школе, чл. 12 Правилника о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника и чл. 17 
став 2 Правилника о систематизацији радних мес-
та, опису послова и условима за заснивање радног 
односа у Високој школи електротехнике и рачунар-
ства струковних студија (даље Правилник о систе-
матизацији), минимум завршене струковне студије 
другог степена; склоности и способности за настав-
ни и стручни рад. Поред набројаних општих услова, 
за избор у звање сарадника практичне наставе, кан-
дидати морају да испуњавају следеће посебне усло-
ве: поседовање знања потребних за технологије (C, 
C++, C#, Visual Basic, Java AWT, Swing, FX, JSP), XAML, 
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ASP, HTML5, CSS3, Python, Lisp), поседовање знања 
потребних за рад на администрацији база података 
(MSSQL Server, MySQL,SQLite, MsAccess, MongoDB), 
поседовање знања потребих за рад са Ubuntu.

Сарадник практичне наставе 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Системи управљања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању (неосуђиваност за кривична дела) чл. 
36 став 14 Статута школе, чл. 12 Правилника о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника и чл. 17 
став 2 Правилника о систематизацији радних мес-
та, опису послова и условима за заснивање радног 
односа у Високој школи електротехнике и рачунар-
ства струковних студија (даље Правилник о систе-
матизацији), минимум завршене струковне студије 
другог степена; склоности и способности за настав-
ни и стручни рад. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати обавезно достављају доказе да испуњавају 
све наведене опште и посебне услове у звање и то: 
пријаву на конкурс са основним и контакт подаци-
ма и уз обавезно назначавање у пријави за које се 
звање конкурише; кратку радну биографију(CV) и 
одговарајуће доказе који потврђују наводе из био-
графије; оверене фотокопије исправа о стеченим 
степенима високог образовања (дипломе или уве-
рења о дипломирању) о стеченом степену високог 
образовања који је прописан као услов за избор у 
звање; извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству РС (или 
оверену фотокопију); уверење надлежног органа 
(МУП) о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању, не старије 
од месец дана (уколико кандидату уверење о неос-
уђиваности не буде издато до затварања овог кон-
курса, кандидати приликом пријаве на конкурс дос-
тављају потврду да су поднели захтев за издавање 
тог уверења, док уверење о неосуђиваности морају 
доставити најкасније до дана заснивања радног 
односа). Кандидатима који не буду изабрани на кон-
курсу, документа ће бити враћена на адресу наведе-
ну у пријави на конкурс, након завршетка процедуре 
избора у звање. 

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 6. октобра 2017. 
године до 16 часова. Пријаве на конкурс се могу 
предати лично, искључиво радним данима (поне-
дељак - петак), од 10 до 16 часова или послати путем 
поште, на горенаведену адресу. Пријаве послате 
путем поште морају стићи у школу до истека наве-
деног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати 
неблаговременим и неће бити разматране. Статут, 
Правилник о избору и ангажовању наставника и 
сарадника и Правилник о систематизацији радних 
места, опису послова и условима за заснивање рад-
ног односа у ВИШЕР, могу се погледати на интер-
нет страници школе (http://www.viser.edu.rs, путања: 
Почетна страна> О школи>>Општа акта школе). 
Непотпуне, неблаговремене пријаве (пријаве које 
стигну у ВИШЕР након истека рока наведеног за 
конкурисање, без озира на начин достављања) и 
неразумљиве пријаве неће бити разматране. Школа 
задржава право да организује интервјуе на које ће 
позвати само кандидате који уђу у ужи избор.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Стручни сарадник за ужу научну 
област Фармацеутска физиологија 

за предмет Функционална 
морфологија човека

на одређено време, за јесењи семестар 
2017/2018. године

Стручни сарадник за ужу научну 
област Фармацеутска физиологија 

за предмет Функционална 
морфологија човека

са 50% радног времена, на одређено 
време, за јесењи семестар 2017/2018. 

године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8,00. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Београду иСтатутом 
Фармацеутског факултета у Београду. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса, подносе 
се Архиви факултета лично или путем поште, Војво-
де Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 59 став 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
опште услове: 1) да има држављанство Републике 
Србије; 2) да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до10. септем-
бра 2005. године; 3) да има дозволу за рад (стручни 
испит - испит за лиценцу за наставника, за психолога 
и педагога; 4) најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5) да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 6) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 7) да има положен испит 
за директора. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1 - 4, као и извод из матичне књиге рођених и уве-
рење основног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, подносе се уз пријаву на конкурс 
(оригинали или оверене фотокопије), а доказе из 
тачака 5 - 7 прибавља школа. Уз пријаву кандидат 
подноси радну биографију и план рада за време 
мандата. Пријаве се подносе на адресу школе лично 
или препорученом поштом у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити сваког радног дана на телефон 011/3097-
013, од 10 до 13 сати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област 
Политичка економија и финансије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стру-
чне спреме, односно докторат наука из уже научне 
области/научне области за коју се бира, као и да 
испуњавају услове предвиђене Законом 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) 
и Статутом Универзитета у Београду и Факулте-
та политичких наука за избор у звање доцента и 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Унивезитета у Београду“, бр. 192 од 1. јула 
2016. године, 195 од 22.09.2016. године, бр. 197 од 
20.03.2017. године и од 21.06.2017. године). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију; оверен препис дипломе свих нивоа студија; 
очитану/копију личне карте кандидата; списак науч-
них и стручних радова, објављене радове и друге 
доказе у складу са напред наведеним актима. Кан-
дидатима који поднесу благовремене и потпуне 
пријаве и који испуњавају услове конкурса организо-
ваће се приступно предавање у складу са Одлуком 
о извођењу приступног предавања на Унивезитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 
195 од 22.09.2016. године). Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити на адресу 
факултета у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе 
и својеручно потписану изјаву о изворности која је 
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Конобар
за рад у школској радионици у хотелу 

„Палас“ у Београду, на одређено време 
преко 60 дана, до повратка запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школ-
ска спрема угоститељско-туристичке струке и позна-
вање једног светског језика. Кандидати треба да 
доставе: пријаву - CV са кратком биографијом и спис-
ком докумената које прилажу; диплому или уверење 
о одговарајућем степену и врсти образовања за 
послове на које се пријављују, односно конкуришу; 
да су држављани Републике Србије, што се доказује 
уверењем о држављанству (не старије од 6 месеци); 
да су пунолетни, што се доказује изводом из матич-
не књиге рођених (фотокопија); лекарско уверење, 
односно доказ о општој здравственој способности, 
психичкој и физичкој способности за рад са учени-
цима (доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); уверење да кандидати нису осуђи-
вани за кривична дела утврђена чл. 120, став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, без доказа о испуњавању свих услова, 
неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/213-08-62

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Снимање и дизајн 
звука - наставни предмети Снимање 
и дизајн звука за филм и телевизију 

и Аудио уређаји и системи
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
драмских уметности, дипломирани сниматељ и 
дизајнер звука.

Доцент за уметничку област 
Позоришна и радио режија - 

наставни предмет Позоришна режија
на одређено време
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
драмских уметности, дипломирани позоришни и 
радио редитељ.

Доцент за уметничку област 
Филмска и телевизијска режија

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
драмских уметности, дипломирани филмски и теле-
визијски редитељ.

Доцент за уметничку област Камера 
- наставни предмети Филмска слика 

и Телевизијска слика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
драмских уметности, дипломирани филмски и теле-
визијски сниматељ.

Стручни сарадник за уметничку 
област Позоришна и радио режија

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет драмских уметности, дипломирани позориш-
ни и радио редитељ или дипломирани драмски и 
аудио-визуелни уметник из области позоришне и 
радио режије.

Стручни сарадник за уметничку 
област Драматургија - наставни 
предмети Позоришна и радио 
драматургија и Копирајтинг

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
драмских уметности, дипломирани драматург или 
дипломирани драмски и аудио-визуелни уметник из 
области драматургије.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом 
образовању, Статуту Факултета драмских уметности 
и минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Универзитету.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Библиотекар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
библиотекарства и информатике или физике, и то: 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године или на мастер ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године; положен 
стручни испит и стечено звање у складу са Пра-
вилником о ближим условима за стицање стручних 
звања у библиотечко-информационој делатности; 
знање из информатике; знање енглеског језика. 
Обавезан пробни рад, осим у случају када је канди-
дат већ радио минимум шест месеци на факултету. 
Пријава треба да садржи: биографију/радну био-
графију кандидата (CV); копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, копију уверења 
о положеном стручном библиотечком испиту, док 
ће кандидати/кандидаткиње позвани на разговор, 
доставити оригинал докумената на увид. На разго-
вор ће бити позвани само кандидати/кандидаткиње 
који уђу у ужи избор. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова објављене потребе за запошљавањем, 

доставити лично или поштом на наведену адресу 
факултета (3. спрат, соба 663), са назнаком „За кон-
курс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну 
област Статистика и математика, 
предмет Економска статистика

УСЛОВИ: Услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образовање, 
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду и општим актима 
Економског факултета у Београду, којима се уређују 
услови и поступак за стицање звања наставника.

Асистент за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент, 

предмет Пословно право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови су прописани одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета у Бео-
граду, Статута Факултета, Правилника о ближим 
условима за избор сарадника и Критеријума за сти-
цање звања наставника и сарадника на Економском 
Факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Пословна економија и 
менаџмент, предмети: Канали 

маркетинга, Трговински менаџмент и 
Трговински маркетинг и менаџмент 

продаје
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Статутом Факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор сарадника 
Факултета и Критеријума за стицање звања настав-
ника и сарадника Економског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се на наведену 
адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА „ПЛУС“
11000 Београд, Теразије 27

тел. 011/3344-850
e-mail: info@gimnazijaplus.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

са 20% радног времена

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник информатике
са 8,6% радног времена

Наставник физике
са 10% радног времена

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена

Наставник шпанског језика
са 10% радног времена

Наставник латинског језика
са 10% радног времена

Наставник географије
са 10% радног времена

Наставник хемије
са 10% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник биологије
са 10% радног времена

Наставник историје
са 10% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

ОСТАЛО: Пробни рад траје до 6 месеци. Уз пријаву 
кандидати су дужни да поднесу: основне биографске 
податке (CV); копију дипломе о завршеном факул-
тету и потврду о стечених 36 бодова у складу са 
чланом 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стру-
чне спреме за рад наставника у гимназији; копију 
уверења о положеном стручном испиту - лиценца 
за наставника (уколико кандидат поседује); копију 
уверења о држављанству Републике Србије; копију 
извода из матичне књиге рођених; копију уверења 
о здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаве слати искључиво путем наведене мејл адре-
се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Оглас објављен 13.09.2017. године поништа-
ва се за радно место наставника разредне 
наставе, 3 извршиоца, на одређено време 
до повратка одсутних радника, у делу броја 
извршилаца и треба да стоји: 2 извршиоца на 
одређено време. У осталим деловима оглас је 
непромењен.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

тел. 011/2627-784

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које поред општих услова испуњава и посебне 
услове утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - УС у даљем тексту Закон) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
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108/2015 од 24.12.2015. године у даљем тексту Пра-
вилник): лице које има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице које испуњава услове за наставника средње 
стручне школе за подручје рада електротехника, за 
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); лице које има најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лице које 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; лице против кога није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, да није потврђена оптужница 
којој није претходила истрага и није донето решење 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела; лице које није правос-
нажно осуђивано за привредни преступ у вршењу 
јавне дужности (уколико је био на јавној дужнос-
ти); лице које има држављанство Републике Србије; 
лице које зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке са кратким прегледом кретања у служби; 
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника, односно стручног сарадника (дозволу за 
рад); потврду о раду у области образовања; доказ о 
испуњености услова из члана 120 став 1 тач. 5 Зако-
на (да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - као доказ служи оверена копија дипломе 
на српском језику); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима), а у складу са Зако-
ном и Правилником; доказ о неосуђиваности при-
бавља школа; уверење надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, да није потврђе-
на оптужница којој није претходила истрага и није 
донето решење о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за кривична дела, а у 
складу са Законом и Правилником; уверење надлеж-
ног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу јавне дужности (уколико је био на 
јавној дужности), а у складу са Законом и Правил-
ником. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на горенаведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на 
тел. број 011/2627-784.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне раднице 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву поднети: ове-

рену фотокопију дипломе и уверење о држављан-
ству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или непосредно у 
правној служби школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. За све информације 
обратити се на наведени број телефона.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БОШКО БУХА“
Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 01.03.2017. године, у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна мес-
та:
• васпитач, 10 извршилаца (са VII степеном 
стручне спреме),
• васпитач, 10 извршилаца (са VI степеном 
стручне спреме),
• медицинска сестра - васпитач, 10 изврши-
лаца.

У осталом делу оглас је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Аутоматско 

управљање
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) Доцент или ванредни професор 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.

3) Асистент за ужу научну област 
Механика

на одређено време од 3 године

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

4) Доцент за ужу научну област 
Опште машинске конструкције

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.

5) Асистент за ужу научну област 
Механика флуида

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене преписе диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских 

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 бр. 16, 11120 Београд 35, соба 
121, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

КИКИНДА

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“

24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700

Професор географије
са 30% радног времена, на мађарском 
наставном језику, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

Професор математике
са 25% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време до 
истека мандата директора школе

Васпитач
у дому ученика, са 50% радног времена, 

на мађарском наставном језику, на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређе-
но чланом 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (уверење доставља само иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа службеним путем); да има 
држављанство РС; да има доказ о знању језика на 
ком се обавља настава.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: кратку 
радну биографију, диплому или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипло-
ме да је средње, више или високо образовање сте-
чено на мађарском језику или је положен испит по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Некомплетне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „КАРАС КАРОЛИНА“
24410 Хоргош, Карасова 14

тел. 024/792-023, 024/793-510
e-mail: hosko@stcable.net

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. 

године, за рад у Хоргошу и у Малим 
Пијацама, у две смене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - стечено средње 
образовање, IV степен. Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидат треба да испуњава и 
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посебан услов, односно треба да поседује потврду 
о похађању уводног модула програма обуке за педа-
гошког асистента; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном 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; поседовање дока-
за о знању мађарског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: ове-
рен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), доказ о знању мађарског језика 
(оверена копија документа о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику 
или оверена копија уверења/решења да је кандидат 
положио испит из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе) и оверен препис/
оверену фотокопију потврде/уверења/дипломе о 
завршеном прописаном програму обуке за педагош-
ког асистента. Уверење о некажњавању установа 
ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Молбе са потребном документацијом, 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс - педа-
гошки асистент“, слати на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „СВЕТИ САВА“
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: VII степен стручне спреме у одговарајућем зани-
мању (у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у ОШ); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство 
РС. Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому 
о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Сва тражема 
документа достављају се у оригиналу или овереном 
препису. 

ОСТАЛО: Лекарско уверење (у којем ће бити назна-
чено да је лице психофизички способно за рад са 
ученицима), подноси се када одлука о пријему кан-
дидата постане коначна, а пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности за горенаведена кри-
вична дела прибавља школа, након истека рока за 
пријављивање кандидата. Проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступка. Кандидати су у обавези да у пријави 
назначе контакт телефон. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се утимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу школе: Село Племети-
на, 38211 Племетина.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарске комуникације

у Институту за математику и 
информатику факултета, на одређено 

време годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Програмирање

у Институту за математику и 
информатику факултета, на одређено 

време годину дана, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16) Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Информациони системи

у Институту за математику и 
информатику факултета, на одређено 

време годину дана, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 

академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16) Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати који кон-
куришу поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за које поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Програмирање

у Институту за математику и 
информатику факултета, на одређено 

време годину дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математичка анализа са 

применама
у Институту за математику и 

информатику факултета, на одређено 
време годину дана, са 50% радног 

времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни математичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета и Правил-
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ником о систематизацији послова и радних задата-
ка факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Алгебра и логика

у Институту за математику и 
информатику факултета, на одређено 

време годину дана, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни математичар са укупном просечном оценом нај-
мање 8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже науч-
не области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом 
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
,,НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
6 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узрас-
та од три године до поласка у школу, може обавља-
ти лице које испуњава услове прописане законом и 
има одговарајуће образовање - лице које има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије) у 
трајању од 3 године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, као и лице које има одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена у трајању од 

четири године, у складу са законом; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 
62/16); да има држављанство Републике Србије и да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу следећа документа: 
пријаву на конкурс уз CV; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оверену копију дипломе и 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(не старији од 6 месеци) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља уста-
нова по службеној дужности пре закључења уго-
вора о раду. Пријаву са наведеном документацијом 
доставити лично или путем поште на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана. 

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

34210 Рача, Карађорђева 94
e-mail: office@raca.edu.rs

тел. 034/751-156

Професор немачког језика
на одређено време 12 месеци 

(привремени и повремени послови), 
радно време седам сати недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани филолог - гер-
маниста. Кандидати радне биографије могу достави-
ти на и-мејл: office@raca.edu.rs или се јавити на теле-
фон: 034/751-156.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физикална медицина 

и рехабилитација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одго-
варајућа специјализација. Услови утврђени одгова-
рајућим одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентич-
но тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити 
и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у радном 
односу на Факултету медицинских наука у Крагује-
вцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком 
раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлу-
ком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и оба-

везних и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу достави и у електронској форми (на ком-
пакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Патолошка анатомија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8, уписане докторске 
академске студије. Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 76/2005, 100/2007- аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација 
у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у 
обавези да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
36217 Врњци

тел. 036/631-468

Наставник математике
са 33% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета)

Наставник историје
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка запосленог 

са функције директора школе)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), 
кандидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, са холограмом, оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (посебна 
потврда да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије, односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или уверење о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лицен-
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Наука и образовање

цу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском јези-
ку (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прибавља 
школа. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и 
неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на са 
потребном документацијом слати на адресу школе. 
Сва обавештења на телефон 036/631-468.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“

36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
а најдуже до краја школске 2017/18. 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће 
образовање из члана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
72/09, 52/11 и 55/13), односно да има високо обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године за настав-
ника, педагога или психолога; да има високо обра-
зовање 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 за наставнике, педагога или психолога, 
услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Зако-
на који предвиђа да лице из става 2 члана 8 Закона 
мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поднесу следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; лекарско уверење (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду); уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа); уве-
рење о држављанству Републике Србије - ориги-

нал или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија; уверење високошколске 
установе којим потврђује да је положио испит из 
српског језика, уколико стечено образовање није на 
српском језику (доставља кандидат који није стекао 
образовање на српском језику); доказ о поседовању 
образовања из психолошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у у току студија 
или доказ о положеном испиту за лиценцу. Поред 
наведених услова за грађанско васпитање потребно 
је да су лица претходно завршила програм обуке за 
наставника грађанског васпитања према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама. Пре 
доношења одлуке о избору кандидата врши се про-
вера психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима од стране Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставити лично 
или на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Административно-финансијски 
радник

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гим-
назија (сви смерови) или економска школа - смерови 
економске струке. Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 16 Правилника о раду ОШ “Светозар 
Марковић” у Краљеву и чл. 7 Измена и допуна Пра-
вилника о систематизацији радних места у ОШ “Све-
тозар Марковић” у Краљеву. Уз пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем образовању - IV степен (дипло-
ма о завршеној гимназији или економској школи), 
услови се доказују приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада; уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); уверење да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци); лекарско уве-
рење којим кандидат доказује да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад не старије 
од 6 месеци (доставља се пре закључења уговора 
о раду). Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова доставити лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука 
о избору кандидата биће донета у законском року.

КРУШЕВАЦ

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

Професор латинског језика
на одређено време до повратка 

директора са функције, за 21% радног 
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време до повратка 

помоћника директора, за 55% радног 
времена

Професор филозофије
на одређено време до повратка радника 
са боловања, за 63,8% радног времена

Професор италијанског језика (за 
22% радног времена) и латинског 
језика (за 24% радног времена)

на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у гимна-
зији; да је држављанин Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 

ОТАЛО: Потребна документација: диплома (оверена 
копија), уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, извод из казнене евиденције 
полиције (узима се у МУП-у), уверење о положеном 
испиту за лиценцу - ако је положен испит (оверена 
копија). У молби обавезно навести да ли је обављено 
тестирање у Националној служби за запошљавање и 
када. Рок за подношење пријава је 8 дана.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање (VII степен стручне спреме) и да 
испуњава све друге услове прописане за заснивање 
радног односа. Уз пријаву на оглас кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченом образовању, оригинал или овере-
не фотокопије уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извода из 
матичне књиге рођених. Услов да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем 
пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Пријаве доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус

тел. 037/825-164

Хигијеничар - помоћни радник
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка одсутног радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: одговарајуће 
образовање (основна школа), психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у школи, држављан-
ство Републике Србије, да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 
став 1 т. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну копију доказа о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Доказ из казнене евиденције прибавља послодавац. 
Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) изабра-
ни кандидат доставља послодавцу пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве слати на адресу шко-
ле.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Крушевац
37000 Крушевац - Мудраковац

Блаже Думовића 66

Наставник историје и изборног 
предмета Свакодневни живот у 

прошлости
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

краја школске 2017/2018. године, са 
20% радног времена, за рад у матичној 

школи

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер исто-
ричар, дипломирани историчар - мастер, лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије историје.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информа-
тике, мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програми-
ма из области математике или примењене матема-
тике (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и инфор-
матике.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 10% 
радног времена

УСЛОВИ: дипломирани физичар, професор физике 
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломира-
ни педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизи-
чар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за при-
мењену физику, професор физике за средњу шко-
лу, дипломирани физичар истраживач, дипломи-

рани професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну физику, дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - 
информатике, дипломирани физичар - медицинска 
физика, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике 
и хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије, дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - 
мастер, дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 22% 
радног времена

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

ОСТАЛО: одговарајући степен стручне спреме 
одређеног занимања према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, број 11/2012, 15/2013 и 10/2016) и члану 
8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аут. 
тум. и 68/2015). Кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије; да има образовање из пси-
холошких, 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 у складу са чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а у складу са чланом 
121 став 10 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (доказ су у оба-
вези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 

фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или фотокопију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми - за све кандидате. За наставника историје и 
изборног предмета Свакодневни живот у прошлости 
- лица која су стекла звање мастер достављају још 
и оригинал или оверену фотокопију дипломе којом 
потврђују да имају завршене основне академске сту-
дије историје. За наставника математике - лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер достављају још и оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе којом потврђују да имају 
завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике, односно математи-
ке и информатике. За наставника физике - лица која 
су стекла академско звање мастер достављају још 
и оригинал или оверену фотокопију дипломе којом 
потврђују да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области физике. 
Кандидат који је студије завршио по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године доставља оригинал или оверену фотокопију 
потврде високошколске установе којом се потврђује 
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 устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је студије завршио по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу као доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања дос-
тавља оверену фотокопију индекса (страна са сли-
ком, страна са бројем индекса и стране на којима су 
уписани положени испити), односно потврде о поло-
женом стручном испиту, тј. о положеном испиту за 
лиценцу, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Потврду 
одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика доставља само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику. Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности (лекар-
ско уверење) кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, лично 
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 037/3421-521.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37220 Брус
тел. 037/825-164

Наставник музичког васпитања
на одређено време до повратка одсутне 

раднице (одржавање трудноће - 
породиљско боловање), са 55% радног 

времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутне 

раднице са породиљског боловања

Наставник физике
на одређено време до повратка радника 

са функције

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима: држављанство Републике 
Србије, одговарајуће оразовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- на студијама другог степена, мастер, спец. академ-
ске студије или спец. струковне студије, почев од 
10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, 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; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију дипломе, доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно уве-
рење или други документ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија), фотокопијУ личне карте (очитана 
лична карта), уверење о неосуђиваности - прибавља 
школа. Лекарско уверење се подноси пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач
на одређено до повратка запосленог са 

функције

Васпитач
на одређено време за радну 2017/2018. 

годину
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа 
струковних студија за образовање васпитача. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија); уверење из казнене евиден-
ције да кандидат није осуђиван; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и уверење 
о здравственом стању (доставља кандидат који буде 
изабран на конкурсу). 

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2016/2017. 

годину, до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат 
обавезне уводне обуке за педагошког саистенте. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о сте-
ченој стручној спреми; сертификат обавезне уводне 
обуке за пдагошког асистента; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оверена фотокопија); уверење из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван; 

уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и уверење о здравственом стању (дос-
тавља кандидат који буде изабран на конкурсу). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Документација по огласу се не враћа. Информације 
о огласу могу се добити на телефон број 016/821-
281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 
и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/15), и то: да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистчке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05 и 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за наставника 
основне школе, педагога или психолога; дозволу за 
рад (лиценцу); да имају обуку и положен испит за 
директора установе; да имају држављанство РС; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (доказ дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду и то у оригиналу или овереној фотокопији ори-
гинала не старијој од 6 месеци); 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); 
држављанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци); да нису правоснажно осуђени за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да имају знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: 
биографске податке; податке о кретању у служби; 
оригинале или оверене фотокопије: о одговарајућем 
образовању, извода из матичне књиге рођених, уве-
рења о држављанству, уверења о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, лиценце односно уверење о 
положеном стручном испиту за наставника, односно 
педагога или психолога, потврде о најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, 
уверења надлежног суда да против њега није покре-
нута истрага нити подигнута оптужница, уверења 
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 
доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (с обзиром да Министарство просвете РС 
није прописало програм полагања, нити је огранизо-
вало полагање испита за директора установе, прија-
ва која не буде садржала наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора установе). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 

телефона: 016/243-244, сваког радног дана од 8 до 
13 часова. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс за 
директора школе“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

тел. 016/875-125

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 
59 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016) и усло-
ве прописане Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 108/15) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања) сте-
чено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да кандидат испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има обу-
ку и положен испит за директора установе; да има 
држављанство Републике Србије; да има најмање 5 
година радног стажа у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 основа-
ма система образовања и васпитања; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи следеће доказе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу односно стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију извода са неограниченим 
важењем); потврду да има најмање 5 година рада 
у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење које издаје 
надлежна здравствена установа (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уве-
рење основног суда да није подигнута оптужница 
или покренута истрага (не старије од 6 месеци); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлога програма рада директора школе. 
Уверење о положеном испиту за директора устано-
ве се не доставља, с обзиром да Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја није прописало 
програм, начин и поступак за полагање испита за 
директора школе. С обзиром да је положен испит 
за директора прописан као законски услов, у тексту 
конкурса мора бити наведен, а изабрани кандидат 
има обавезу да положи испит за директора у року 
од годину дана од дана ступања на дужност (уко-
лико Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја пропише програм, начин и поступак за пола-
гање испита за директора школе). Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
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у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са докуметацијом и прилозима се доставља поштом, 
сваког радног дана на горенаведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за директора школе“ или лично код 
секретара школе.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
Бошњаце, 16232 Бошњаце

тел. 016/855-006

1) Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутне 

раднице

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

2) Наставник ромског језика са 
елементима националне културе
са 20% радног времена, на одређено 
време за школску 2017/2018. годину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

3) Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2017/2018. годину, односно до 

31.08.2018. године

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен; завр-
шен уводни модул програма за стручно оспособља-
вање педагошких асистената; познавање ромског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидат за радно место 1 и 2 треба да 
испуњава услове из члана 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник - Просветни гласник“, бр. 11/2012), а кандидат за 
радно место 3 и услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и услове за заснивање 
радног односа из чл. 24-26 и члана 30 Закона о раду. 
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности коју врши Филијала 
Лесковац НСЗ. Кандидат мора да достави следећу 
документацију: захтев са радном и личном биогра-
фијом; оригинал или оверен препис дипломе; доказ 
о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови; доказ о завршеном уводном модулу програма 
обуке педагошких асистената (доставља кандидат 
који конкурише за педагошког асистента); серти-
фикат да познаје ромски језик (доставља кандидат 
који конкурише за радно место наставника ромског 
језика са елементима националне културе); извод из 
матичне књиге рођених; уверење да је држављанин 
РС (не старији од 6 месеци); уверење од СУП-а да 
није осуђиван (прибавља школа службеним путем); 
уверење да је здравствено способан (прибавља кан-
дидат који је изабран по конкурсу пре ступања на 
рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адре-
су или доставити лично у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Информације о огласу могу се 
добити у секретаријату школе, на број тел. 016/855-
006. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

НИШ

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

тел. 018/4671-698

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Островици, на 
одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису коју је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, као и одгова-
рајућем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 152/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и 
то: дипломирани сликар; академски сликар - ликов-
ни педагог; академски графичар - ликовни педагог; 
академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
сликар - професор ликовне културе; дипломирани 
графичар - професор ликовне културе; дипломира-
ни вајар - професор ликовне културе; дипломира-
ни графички дизајнер - професор ликовне културе; 
дипломирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе; дипломирани уметник фото-
графије - професор ликовне културе; дипломирани 
вајар; дипломирани графички дизајнер; дипломира-
ни архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани 
сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; 
професор ликовних уметности; дипломирани сли-
кар - професор; дипломирани вајар - професор; 
дипломирани графичар - професор; мастер ликов-
ни уметник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна); мастер примењени уметник 
(завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизај-
на); мастер дизајнер (завршене основне академ-
ске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); лице са заврше-
ним факултетом ликовних уметности; лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности и 
дизајна. Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: у складу са чланом 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Про-
грам стицања образовања из члана 8 став 4 наве-
деног Закона реализује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо образовање. 
У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 
став 4 наведеног Закона; да су држављани Републи-
ке Србије; да кандидати нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-

вања и васпитања (ово уверење прибавља устано-
ва по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе); да поседују психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова установи доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења о уговора о раду); да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву се прилаже следећа документација: рад-
на биографија; оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених, односно венчаних; ори-
гинал или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат 
има или да се сматра да има образовање из члана 
8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Непотпуне и/или неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно 
школи или слати путем поште на горенаведену адре-
су. Одлука о избору кандидата биће донета у складу 
са чланом 130 став 3-5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН“
18000 Ниш, Великотрновска 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове прописане чла-
ном 8, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 108/2015). За директора може да буде изабра-
но лице: које има одговарајуће образовање: високо 
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. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника ове врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога (предност 
за избор директора установе образовања и васпи-
тања има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања); које има 
најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран за директора); које није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља установа); за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказ прибавља установа); које 
има држављанство Републике Србије; које зна срп-
ски језик, на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога, обуку и положен испит за директора 
школе (изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања 
на дужност). Уз пријаву кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; да лице није под истрагом (ориги-
нал уверења надлежног суда места пребивалишта, 
не старије од 7 дана од дана подношења пријаве); 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставни-
ка, односно педагога или психолога; доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење о држављанству 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; потврду о дужини радног стажа у области 
образовања и васпитања; радну биографију; оквир-
ни план рада за време мандата; доказ о стеченом 
звању према прописима из области образовања 
(уколико има звање). Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити у назна-
ченом року, у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора“, лично или путем поште на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2017/2018. годину

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање, 
савладан програм обуке за педагошког асистента 
и познавање ромског језика; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да 
лице зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад, односно српски језик. Уз пријаву доста-
вити, у оригиналу или у овереном препису, односно 
фотокопији: диплому о стеченом образовању; сер-
тификат издат од стране Министарства просвете 
и науке о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента; доказ о познавању ромског језика; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Оглас објављен 20.09.2017. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
у звању ванредног или редовног професора за ужу 
научну област Медицинске науке у спорту и физич-
ком васпитању, предмет Спортска медицина, а у 
осталом делу остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан Инте-
грални програм обуке за остваривање функционал-
ног основног образовања одраслих за андрагошког 
асистента; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се обавља васпитно-образовни рад (доказ су у 
обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку). Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о савладаном програму обуке за андрагошког асис-
тента; уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, подноси доказ да је положио испит 

из српског језика по програму одговарајуће школске 
установе. Проверу психофизичких способности кан-
дидата који испуњавају све услове конкурса, а који 
су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извр-
шиће Национална служба за запошљавање у Нишу, 
применом стандардизованих поступака. Уверење о 
здравственој способности доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурсна 
документација се не враћа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Руковалац гасних котлова
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: завршена средња школа; оспособљеност 
за вршење послова руковаоца гасних котлова; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); држављанство Републи-
ке Србије; знање језика на ком се обавља васпит-
но-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о оспособљености 
за вршење послова руковаоца гасних котлова; уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, подноси доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће школске уста-
нове. Уверење о здравственој способности доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна документација се не враћа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Конкурс објављен 23.08.2017. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се у целости.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36306 Лукаре, Нови Пазар

тел. 020/448-073

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време до дана престанка дужности в.д. 
директора, а најдуже до 15.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 120 
Закона о основама ситема образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013, 
35/2015), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 чла-
на 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања доказује се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог чла-
на пре закључивања уговора о раду. Доказ из става 

1 тачке 3 члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прибавља установа. У погледу 
степена и врсте образовања, односно одговарајућег 
високог образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013 
и 35/2015), као и степен и врсту образовања сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016) - Правилник и Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у ОШ „Јошаница“ 
Лукаре 19/1 од 29.01.2016. године, чије одредбе 
нису у супротности са Правилником. Рок за подно-
шење документације је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Потребна документација 
уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена копија 
дипломе, односно уверење којим кандидат доказује 
одговарајуће високо образовање, оригинал уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал 
извод из матичне књиге рођених не старији од 6 
месеци, одговарајући доказ (потврда, уверење или 
друга исправа коју издаје надлежна високошколска 
установа) којим се доказује да кандидат има одго-
варајуће 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, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), одговарајући 
доказ којим се доказује познавање језика на коме 
се оставарује образовно-васпитни рад (познавање 
српског и босанског језика), сходно члану 120 става 
1 тачке 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 35/2015). Пријаве са потребним докумен-
тима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено средње образовање; да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да има положен уводни модул обуке за педагошког 
асистента; да познаје ромски језик; да познаје рад 
на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом 
/CV) кандидат треба да приложи: диплому о стече-
ном образовању - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); фотокопију личне карте; доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико кандидат не поседује 
доказ, његово знање ће се проверити на лицу мес-
та); доказ о положеном уводном модулу обуке за 
педагошког асистента - оверена фотокопија. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве и доказе о испуњености услова из 
конкурса доставити лично или поштом на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за ПА”.

Наука и образовање
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КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове у погледу образовања 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2005 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлу-
ка УС) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2015), и то: поседовање дипло-
ме о стеченом високом образовању из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника фило-
лошке гимназије, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад наставника, педагога или 
психолога (лиценце); поседовање уверења о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (податке прибавља 
школа); правноснажна неосуђиваност за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора установе 
(с обзиром да програм обуке за директора школе и 
Правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, кандидати немају обавезу достављања 
наведеног, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора); 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђе-
ног у складу са законом; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Директо-
ру школе мирује радни однос за време првог избор-
ног периода на радном месту са кога је изабран. 
Према Правилнику о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања, пред-
ност за избор директора установе образовања и вас-
питања има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; уверење да против кан-
дидата није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци); уверење/потвр-
да да против кандидата није покренута истрага, нити 
да је осуђиван за привредни преступ ( не старије од 
6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре 
закључења уговора о раду); уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци, прибавља школа); уверење 
о положеном испиту за директора се не прилаже; 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада за мандатни период; 
кандидат који је стекао неко од звања у процесу 
напредовања у току рада, уз пријаву прилаже доказ 

о томе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у обзир. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се непосредно на протокол школе 
или препорученом поштом, у затвореној коверти, са 
назнаком „За Комисију за избор директора“, на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1) Редовни професор за област 
драмских уметности, ужа област 

Драматургија

2) Наставник, сва звања, за област 
ликовних уметности, ужа област 

Графика
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

3) Ванредни професор за област 
ликовних уметности, ужа област 

Вајарство
на одређено време од 5 година

4) Ванредни професор за област 
драмских уметности, ужа област 

Дизајн светла
на одређено време од 5 година

5) Доцент или ванредни професор 
за област драмских уметности, ужа 

област Дизајн продукције
на одређено време од 5 година

6) Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 

област Оргуље
на одређено време од 5 година

7) Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Филолошке и 

књижевне науке
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

8) Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Историја 

уметности
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

9) Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Музикологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

10) Стручни сарадник за област 
музичке уметности, ужа област 
Дувачки инструменти (Флаута)

са 60% радног времена, на одређено 
време 4 године

11) Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 

Анимација и визуелни ефекти
на одређено време 4 године

12) Стручни сарадник за област 
ликовних уметности, ужа област 

Цртање
на одређено време 4 године

13) Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
са 40% радног времена, на одређено 

време од 1 године

14) Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
са 30% радног времена, на одређено 

време од 1 године
2 извршиоца

15) Сарадник у настави за област 
ликовних уметности, ужа област 

Вајарство
са 50% радног времена, на одређено 

време 1 година
2 извршиоца

Услови за радно место 1: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области драмских уметности, ужа 
област драматургија, односно високо образовање 
првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и при-
зната уметничка, односно стручно-уметничка дела 
из области драмских уметности, ужа област Драма-
тургија.

Услови за радно место 2: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области ликовних уметности, ужа 
област графика односно високо образовање првог 
степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призна-
та уметничка, односно стручно-уметничка дела из 
области ликовних уметности, ужа област Графика.

Услови за радно место 3: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области ликовних уметности, ужа 
област вајарство односно високо образовање првог 
степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призна-
та уметничка, односно стручно-уметничка дела из 
области ликовних уметности, ужа област Вајарство.

Услови за радно место 4: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области драмских и аудиовизу-
елних уметности, ужа област дизајн светла односно 
високо образовање првог степена са 240 ЕСПБ или 
другог степена и призната уметничка, односно струч-
но-уметничка дела из области драмских и аудиови-
зуелних уметности, ужа област Дизајн светла.

Услови за радно место 5: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стече-
на у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области ликовних уметности 
односно високо образовање првог степена са 240 
ЕСПБ или другог степена и призната уметничка, 
односно стручно-уметничка дела из области ликов-
них уметности.
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Услови за радно место 6: општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области музичке уметности, ужа 
област оргуље односно високо образовање првог 
степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призна-
та уметничка, односно стручно-уметничка дела из 
области музичке уметности, ужа област Оргуље.

Обавезни и изборни услови за радна места од 
1 до 6 утврђени су Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду за поље уметности.

Услови за радно место 7: општи услови: научни 
назив доктора класичне филологије стечен на акре-
дитованом универзитету и акредитованом судијском 
програму у земљи или диплома доктора наука стече-
на у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању. 

Услови за радно место 8: општи услови: научни 
назив доктора историје уметности стечен на акреди-
тованом универзитету и акредитованом судијском 
програму у земљи или диплома доктора наука сте-
чена у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању.

Услови за радно место 9: општи услови: научни 
назив доктора музикологије стечен на акредитова-
ном универзитету и акредитованом судијском про-
граму у земљи или диплома доктора наука стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању.

Обавезни и изборни услови за радна места од 
7 до 9 утврђени су Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду за поље хуманистичких 
наука.

Услови за радна места од 1 до 9: У звање настав-
ника може бити изабрано лице које испуњава кри-
теријуме прописане Законом о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања наставни-
ка на универзитету донетим од стране Националног 
савета за високо образовање, Статутом Универитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзи-
тету у Новом Саду и Статутом Академије уметности 
у Новом Саду.

Услови за радно место 10: високо образовање 
првог степена основних академских студија из 
области музичке уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (флаута). Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Законом о високом образовању 
и чланом 119 Статута Академије уметности.

Услови за радно место 11: високо образовање 
првог степена основних академских студија из 
области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа 
област Анимација и визуелни ефекти. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању и чланом 119 Статута Академије умет-
ности.

Услови за радно место 12: високо образовање 
првог степена основних академских студија из 
области ликовних уметности. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању и чланом 119 Статута Академије умет-
ности.

Услови за радна места 13 и 14: студент мастер 
академских студија из области музичке уметности, 
ужа област Клавир, студије првог степена завршене 

са укупном просечном оценом најмање 8. Кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене Законом о 
високом образовању и чланом 122 Статута Акаде-
мије уметности.

Услови за радно место 15: студент мастер ака-
демских студија из области ликовних уметности, ужа 
област Вајарство, студије првог степена завршене 
са укупном просечном оценом најмање 8. Кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене Законом о 
високом образовању и чланом 122 Статута Акаде-
мије уметности.

Закон о високом образовању, Статут Универзитета 
у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом 
Саду, Правилник о ближим минималним услови-
ма за избор у звање наставника на Универзитету у 
Новом Саду и упутство за попуњавање биографских 
података за кандидате који конкуришу за наставна 
звања налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs-у секцији „Наставници-Конкур-
си“).

ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: пријаву на 
конкурс која мора да садржи назив радног места 
за које кандидат конкурише, списак документације 
коју прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл 
адресу; оверену фотокопију дипломе о завршеним 
одговарајућим студијама и додатак дипломи; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); уверење о некажњавању прибављено 
искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична 
карта). Осим наведене документације, у зависности 
од радног места на које конкуришу, кандидати дос-
тављају додатну документацију, и то:

За радна места од 1 до 6: попуњен образац 
биографских података (Образац 1А уметност) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкур-
си“) приложен у штампаној и електронској фор-
ми (CD) откључан и доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са Минималним условима за 
избор у звање наставника за поље уметности Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и 
чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 7 до 9: попуњен образац био-
графских података (Образац 1А наука) који се нала-
зи на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD) откључан и 
доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са Минималним условима за избор у звање настав-
ника за поље хуманистичких наука Правилника о 
ближим минималним условима за избор у звање 
наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 
5. наведеног правилника.

За радна места 10 и 11: попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штам-
паној и електронској форми (CD) и доказе о испуња-
вању услова радног места у складу са чланом 119 
Статута Академије уметности Нови Сад.

За радно место 12: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у сек-
цији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној 
и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 119 Статута 
Академије уметности Нови Сад. Кандидати треба да 
приложе портфолио уметничких радова из уметнич-
ке области цртање са извештајем о раду и активнос-
тима из уже области цртање, мотивационо писмо за 
бављење педагошким радом и мапу радова која тре-

ба да садржи: 1. двадесет табли (Б1 формата) радо-
ва из уметничке дисциплине цртање којима аутор 
показује знање цртачких техника и технологија, 
односно радова којима аутор показује познавање 
цртачког медија, 2. двадесет ауторских цртежа.

За радна места 13, 14 и 15: попуњен образац 
биографских података (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD), уверење о 
уписаним мастер академским студијама и уверење о 
просечној оцени на основним студијама. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се искључиво у штампаној 
форми, на горенаведену адресу. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШК0ЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Медицинска сестра у групи
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - 
васпитач.

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије), на који-
ма је оспособљен за рад са децом јасленог узраста 
- васпитач, или одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије или основне академске студије) у трајању од 3 
године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач.

Радни терапеут

УСЛОВИ: одговарајуће медицинско више образо-
вање, односно одговарајуће медицинско високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од 3 године и стечено звање виши радни 
терапеут, односно струковни радни терапеут.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места треба да 
испуњавају следеће опште услове: психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Уз пријаву на конкурс, која треба да 
садржи краћу биографију са битним подацима о кан-
дидату, кандидат треба да приложи: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Психолошку процену врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Директор доноси 
одлуку о избору у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

Наука и образовање
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1) Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

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

Факултету)

2) Ванредни професор за ужу научну 
област Оториноларингологија

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

Факултету)

3) Ванредни професор за ужу научну 
област Инфективне болести

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

Факултету)
2 извршиоца

4) Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

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

Факултету)

5) Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

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

Факултету)

6) Ванредни професор или 
доцента за ужу научну област 

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

Факултету)

7) Доцент за ужу научну област 
Социјална медицина

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

Факултету)

8) Доцент за ужу научну област 
Педијатрија

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

Факултету)
2 извршиоца

9) Доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

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

Факултету)

10) Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

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

Факултету)

11) Асистент за ужу научну област 
Ургентна медицина

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

Факултету)

12) Асистент за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија

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

Факултету)

13) Асистент за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском 

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

Факултету)
2 извршиоца

14) Асистент за ужу научну област 
Дерматовенерологија

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

Факултету).

15) Асистент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија

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

16) Асистент за ужу научну област 
Интерна медицина (Хематологија)

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

Факултету)

17) Асистент за ужу научну област 
Фармакологија и токсикологија

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

18) Асистент приправник за ужу 
научну област Психијатрија са 

медицинском психологијом
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

19) Асистент приправник за ужу 
научну област Гинекологија и 

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

Факултету)
2 извршиоца

20) Сарадник у настави за ужу 
научну област Медицинска 

рехабилитација
на одређено време 1 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету).

УСЛОВИ 1-5: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 6: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора или доцента 
утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 7-9: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за доцента утврђени чланом 64 Зако-
на о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

УСЛОВИ 10-17: студент докторских студија, са 
завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, које је претходне нивое студија завр-
шио просечном оценом најмање 8. Остали услови 
утврђени су чланом 72 Закона о високом образо-
вању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

УСЛОВИ 18-19: кандидат са завршеним интегри-
саним академским студијама, који је интегрисане 
академске студије завршио са просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВ 20: студент мастер академских или специја-
листичких академских студија, који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 
71. Закона о високом обраовању, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се на 
основу приступног предавања из области за коју се 
бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о избори-
ма у звања наставника, сарадника и истраживача). 
Приступно предавање ће се организовати у складу 
са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију, фотокопију личне кар-
те, доказе о испуњености услова из конкурса - ове-
рене копије диплома, за клиничке предмете односно 
за радна места означена у посебним условима овог 
конкурса, доказ о радном односу у здравственој уста-
нови која је наставна база Медицинског факултета, 
списак радова и публикација (у два примерка), ори-
гинал или фотокопије радова и публикација, дока-
зе о њиховом објављивању, доказ о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој актив-
ности. Кандидати који су конкурисали на радно 
место и у звање доцента и који се први пут бирају у 
то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, 
врмену и месту одржавања приступног предавања, 
а у складу са Правилником Медицинског факулте-
та о начину извођења и валоризацији приступног 
предавања (објављен на сајту Медицинског факул-
тета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицин-
ски факултет службеним путем. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом подносе се Писарници Медицинског 
факултета у Новом Саду, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Доцент за ужу област Хидротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске 
струке, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета тех-
ничких наука.

Доцент за ужу област Енергетска 
електроника машине, погони и 
обновљиви извори електричне 

енергије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке елек-
тротехнике и рачунарства, услови прописани чла-
ном 64 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област 
Механика флуида, хидропнеуматска, 

гасна и нафтна техника
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

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

Сарадник у настави за ужу област 
Енергетска електроника, машине 

и погони и обновљиви извори 
електричне енергије

на одређено време од 1 године

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

Доцент за ужу област Конструкције у 
грађевинарству

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске 
струке, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета тех-
ничких наука.

Виши наставник страног језика 
за ужу област Англистика и језик 

струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке књи-
жевних наука из области англистике, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању, 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факул-
тета 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. Сви кандида-
ти који се јављају на конкурс за заснивање радног 
односа и избор у звање наставника треба да попу-
не електронски образац са подацима о кандидату 
који се налази на сајту Универзитета 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, потвр-
де и сл. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа 
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за свако 
радно место посебно.

ПАНЧЕВО

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. 

године, радно место у Јабуци

УСЛОВИ: да кандидат има најмање IV степен струч-
не спреме, познавање српског и ромског језика ако 
се ради са децом, ученицима и породицама из ром-
ске заједнице, у складу са законом, уверење о завр-
шеном уводном модулу обуке; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
подноси: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме - сведочанства о завршеној одговарајућој школи, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. 

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012; 15/2013; 
02/2016; 10/2016 и 11/2016). Кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о завршеном образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; кандидат мора 
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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова 
(наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испити из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина), да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење 
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), 
извршена провера психофизичке способности за рад 

са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. 

ОСТАЛО: Пријаве које нису достављене са доказима, 
у оригиналу или у овереној фотокопији, као и непот-
пуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе 
лично или поштом на горенаведену адресу. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у седишту установе 
или на бројеве телефона: 013/2624-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР“

26361 Локве, Лењинова 95
тел/факс: 013/646-155

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог 
степена - дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе педа-
гога или психолога; 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, у складу са чланом 8 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); обука и положен 
испит за директора (одложени услов); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- румунски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију, не старију од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију, не старију од 6 месеци); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, радну биографију и оквирни план рада 
за време мандата; доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - румунског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима подноси се пре заклучивања уговора о раду; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела прибавља установа. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора установе у обавези је да га положи у законском 
року, након доношења подзаконског акта од стране 
министра. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса достављају се на горенаведену адре-
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су, са назнаком „Конкурс за директора“ или лично 
секретару школе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити код секретара школе 
и путем телефона 013/646-155.

ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР“

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до 31.12.2017. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије. 
Поред општих услова кандидат треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (да испуњава услове прописане 
чланом 8 и 120 Закона) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да доставе краћу биографију и доказе о 
испуњености услова, у оригиналу или препису или 
оверене фотокопије: диплому о стеченом образо-
вању, доказ о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу - уверење, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ да није осуђи-
ван према чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа. 
Настава се изводи на румунском језику, сходно томе 
обавезно је знање румунског језика, односно потреб-
но је доставити доказ о знању румунског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад у устано-
ви. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве на конкурс доставити 
у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације се могу добити код секретара 
школе, на телефон: 013/646-155.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел/факс: 013/346-023

Наставник физике
на одређено време ради замене 

запосленог за време првог изборног 
мандата на месту директора, док мандат 

траје, са 40% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има 
одговарајуће образовање, у складу с одредбама 
члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти и степену обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник - Просветни гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16), и то: про-
фесор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломирани астро-

физичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну физику, дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - 
информатике, дипломирани физичар - медицинска 
физика, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике 
и хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије, дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - 
мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер; мастер професор 
математике и физике; мастер професор информати-
ке и физике; дипломирани физичар - информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области физи-
ке. Кандидат треба да има и: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са 
назнаком „За конкурс”. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
држављана (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник музичке културе
за рад у подручном одељењу у Раденки, 

са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
(до повратка запослене са одсуства са 

рада због посебне неге детета, а најдуже 
до 30.11.2017. године)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 8 и чланом 120 став 1 тачка 1 до 5 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 
- одлука УС), а одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012) и Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому или уверење о стеченом 

одговарајућем образовању - оригинале или овере-
не фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду, 
а психолошку процену за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве се 
подносе на адресу: ОШ „Слободан Јовић“, Волуја бб, 
12256 Волуја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 012/880-100.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница
тел. 012/649-302

Професор хемије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има високу струч-
ну спрему - VII/1 степен, одговарајуће групе; да 
испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС): 
1) одговарајућа врста и степен стручне спреме (ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању) и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праске у установи,у складу са Европским системом 
преноса бодова (уверење или оверена фотокопија 
индекса о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ о положеном испиту за лиценцу); 
2) психичка, физича и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 3) 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4) држављанство Републике Србије (оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); 5) позна-
вање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику). Докази о испуњености услова из тачака 1 
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на 
конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12321 Лазница
тел. 012/649-302

Домар
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да има средњу стручну 
спрему - квалификовани радник економске, машин-
ске, грађевинске, ауто-механичарске или електрос-
труке; да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије, бр.72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
- одлука УС): 1) одговарајућа врста и степен струч-
не спреме - средња стручна спрема, квалификовани 
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радник економске, машинске, грађевинске, ауто-ме-
ханичарске или електроструке (оверена фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 2) 
психича, физичка и здравствена способност (лекар-
ско уверење); 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) уверење о држављанству 
Републике Србије (оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); 5) познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Докази о испуње-
ности услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 при-
бавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити и 
радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације могу се добити на телефон 
број 012/649-302.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са одржавања трудноће, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих усло-
ва, кандидати су дужни да имају и: 1) одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме, и то: одговарајуће 
образовање на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; васпитач са 
стеченим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2) психичу, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије (уве-
рење, не старије од шест месеци); 5) знање језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачка 3 
прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у обзир. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Ближе информације могу се добити 
на број 012/7643-116.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница

Оглас објављен 20.09.2017. године у публика-
цији „Послови“ исправља се за радно место: 
наставник енглеског језика, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, за 64,4% радног времена и исправно 
треба да гласи:

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 55% 
радног времена

У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Секретар 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, који испуњава 
све друге услове прописане за пријем у радни однос. 
Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 
24-29 Закона о раду као и у чл. 68 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС). 
Посебни услови: кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и знање језика на 
којој се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси оверене фотокопије 
дипломе, уверења о држављанству као и извода 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци, 
док лекарско уверење прилаже непосредно пред 
закључење уговора о раду. Пријаве се могу подно-
сити лични или поштом на адресу школе. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за 
пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница

Кладница

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо обра-
зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, за педа-
гога, дозволу за рад (лиценцу) и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог оговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, држављанство Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен 
препис/фотокопију дипломе о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (не старије од 6 месеци), уверење из 
казнене евиденције МУП РС надлежене полицијске 
управе да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци, ово уверење може кандидат да подне-
се уз пријаву или ће школа прибавити службено), 
уверење основног суда да није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага против канди-
дата (не старије од 6 месеци), уверење прекршајног 
суда да кандидат није прекршајно осуђиван (не ста-

рије од 6 месци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, потврду о радном стажу у области 
образовања, уверење о познавању босанског језика 
издато од стране факултета (према одлуци Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја, оверена 
фотокопија), биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом рада директора школе. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се на 
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора“. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Одлука о избору директора школе 
биће донета у законском року.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“

31320 Нова Варош, Солунских бораца 3
тел. 033/61-647

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабра-
но лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање за васпитача или стручног сарадника: 1) на 
студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење 97/08, и 44/10), почев од 
септембра 2015. године; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005 године, и има најмање пет година рада у 
установи након стеченог одговарајућег образовања, 
3) на студијама првог степена (основне, академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање и најмање 10 годи-
на рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; да поседује дозволу за рад васпитача 
или психолога, да има положен испит за директора 
(лице које нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност), да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђивано 
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. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола 
за рад); уверење о држављанству, потврду о радном 
искуству на пословима васпитања и образовања. 
Пожељно је да кандидат приложи кратку биогра-
фију са прегледом кретања у служби. Уверење о 
психофизичкој способности се подноси пре закљу-
чењеа уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља установа. Рок за подношење пријаве је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу или непосредно, радним данима од 8 до 
15 часова, у просторијама предшколске установе, 
канцеларија секретара. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се раззматрати.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања, у 
ИО Дунишићи

Професор енглеског језика
са 30% радног времена за рад у 

матичној школи, 25% радног времена 
у оквиру пројекта Функционално 

образовање одраслих и 30% за рад 
у издвојеним одељењима Фијуље 

и Дунишиће, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

Професор хемије
на одређено време до повратка радника 

са функције, а најдуже до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, услова прописаних Законом о основ-
ном образовању и васпитања, Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати треба 
да испуњава и следеће услове: одговарајуће обра-
зовање, односно VII степен стручне спреме у одго-
варајућем занимању у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
1/08, 4/08 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 
15/13, 2/2016 и 11/2016); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде узабран пре закључења 
уговора о раду), да испуњавају услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу 
документацију: диплому о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење. 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 школа 
по службеној дужности. Непотпуне и неблаговре-
мене молбе неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, за правну службу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље

Васпитач
на одређено време до завршетка 

реализације припремног предшколског 
програма

2 извршиоца

Васпитач
за 75% радног времена, на одређено 

време до завршетка реализације 
припремног предшколског програма

4 извршиоца

Васпитач
на одређено време, замена одсутног 

запосленог
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; одговарајућу психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 

није осуђиван правоснажном 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. Уз пријаву на кон-
курс приложити: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми. Потребну 
документацију доставити на наведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Наставник математике
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одкуке о избору кандидата по конкурсу, 
са 88,88% радног времена, односно 35,2 

сата недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршене студије 
другог степена (мастер академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или завршене основне студије 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; професор математике, одн. дипл. 
математичар, као и остале врсте образовања у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и васпитача у основној школи.

Наставник физике
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу, 
са 30% радног времена, односно 12 сати 

недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршене студије 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. или завр-
шене основне студије у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005; у погледу врсте обра-
зовања: професор физике, дипл. физичар, као и 
остале врсте образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и васпитача 
у основној школи.

Наставник ликовне културе
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу, 
са 25% радног времена, односно 10 сати 

недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршене студије 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. или завр-
шене основне студије у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005; у погледу врсте обра-
зовања: професор ликовне културе, дипломирани 
сликар, мастер примењени уметник, као и остале 
врсте образовања у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и васпитача у 
основној школи.

Наставник информатике
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу, 
са 5% радног времена, односно 2 сата 

недељно

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршене студије 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. или завршене основне 
студије у трајању од најмање четри године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005; дипл. инжењер информатике, као и 
остале врсте образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и васпитача 
у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати морају да поседују: 1) горена-
ведену стручну спрему, као и да испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 под-
носе се уз пријаву на конкурс, као и извод из мати-
чне књиге рођених. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 подноси се пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 при-
бавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/310-423

Наставник математике
са 16 часова непосредног рада у настави, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник хемије
са 8 часова непосредног рада у настави, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да имају високо обра-
зовање стечено по прописима који уређују високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
(чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања), одговарајућег занимања по Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву при-
ложе: краћу биографију, адресу и бр. телефона; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држаљанству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључи-
вања уговора о раду; уверење од надлежног органа 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
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за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања при-
бавља установа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник флауте
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, 
односно одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), стечено 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-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
то: дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани 
музичар - усмерење флаутиста или мастер музички 
уметник - професионални статус флаутиста; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима, у складу 
са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: краћу био-
графију, доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве послати на горенаведену адресу.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник хемије
за 4 часа у настави недељно, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију. Напомена: доку-
ментација се не враћа кандидатима. Лекарско уве-
рење доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на горенаведену адресу.

СОМБОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
25220 Црвенка, Трг Душка Трифуновића 7

тел. 025/731-101

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно: лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије) почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; одговарајућим образовањем 
сматра се образовање за наставника, педагога и 
психолога у основној школи; које има дозволу за 
рад - лиценцу; обуку и положен испит за директо-
ра установе; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; које није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; које има држављанство Републике 
Србије; које зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; доказ 
о поседовању лиценце за рад, односну оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду о радном стажу; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом плана 
рада директора школе. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавиће школа службеним путем од Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије. Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
предвиђен је положен испит за директора, али с 
обзиром да министар просвете, науке и технолош-
ког развоја није прописао програм, начин и поступак 
полагања испита у тексту конкурса, исти мора бити 
наведен али се не прилаже. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се достављају на горена-
ведену адресу, а сва потребна обавештења се могу 
добити код секретара школе и на телефон 025/731-
101. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5742-186

Помоћни наставник за извођење 
практичне наставе текстилне струке

на одређено време од 1 године, са 
26,29% радног времена

Помоћни наставник за извођење 
теоријске наставе текстилне струке

на одређено време од 1 године, са 
13,64% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са стеченим средњим образовањем 
у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 
област текстилство, у складу са чланом 3 став 1 тач-
ка 17 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
текстилство и кожарство („Просветни гласник“ 8/15, 
19/15, 7/17). Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс, у складу са чланом 120 Закона доставе и 
следећа документа: диплому, оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне кнњиге рођених, податке о кретању у 
запослењу (кратка биографија), копију личне кар-
те. После истека рока за пријављивање на конкурс 
школа ће одмах, у складу са законом, по одлуци 
директора упутити одређене кандидате на проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Сомбор. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Контакт 
телефон секретара школе је 025/5742-186. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице: 
које је стекло високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника 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, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године и има најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања или које 
је стекло високо образовање за васпитача на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; које није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о основа-
ма система образовања и васпитања; за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; које има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора. Предност при избору директора уста-
нове има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања. Мандат 
директора тече од дана ступања на дужност.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту - лиценцу; доказ о 
радном искуству у области образовања и васпитања 
након стеченог образовања (оверена фотокопија 
радне књижице); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење основног суда 
да против кандидата није подигнута оптужница или 
покренута истрага; уверење о положеном испиту 
за директора установе се не доставља, а изабра-
ни кандидат биће дужан да у законском року, када 
министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, да исти положи; 
кандидат којег изабере управни одбор дужан је да 
достави лекарско уверење. Одлука са документа-
цијом о изабраном кандидату доставља се Покрајин-
ском секретаријату за образовање на сагласност. 
По протеку рока за давање сагласности решење о 
избору директора биће достављено учесницима 
конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене преко 60 
дана, са 50% радног времена (10 часова 

наставе)

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене преко 

60 дана, са 60% радног времена (12 
часова наставе)

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 8 став 2, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016), високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, високо образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају врсту образо-
вања прописану чланом 3 тачка 3 подтачка 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) за страни 
језик енглески, и то: професор, односно дипломира-
ни 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, култура), да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016). 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом треба да приложе и оригина-
ле или оверене копије следећих докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкурса: диплому 
или уверење о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (не може бити ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 

потврду високошколске установе да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским преносом система бодова или уве-
рење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије или психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). 
Приложити и копију личне карте, односно очитану 
личну карту. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма као доказ подноси се пре закључења уговора о 
раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима 
вршиће надлежна служба запошљавања. Уверење 
надлежног органа унутрашњих послова о испуње-
ности услова за пријем у радни однос из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа службено. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом сла-
ти поштом на горенаведену адресу или непосредно 
предати, радним даном у времену од 7 до 13 часова, 
у управи школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ЈУЛ“

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 40% радног 
времена, тј. 8 часова у настави недељно

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног јези-
ка, 2) професор разредне наставе, 3) дипломира-
ни филолог, односно професор језика и књижев-
ности,4) дипломирани школски педагог или школски 
психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани 
психолог, 6) наставник одговарајућег страног језика, 
у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, 
7) наставник одговарајућег страног језика са поло-
женим стручним испитом по прописима из области 
образовања или лиценцом за наставника, 8) настав-
ник разредне наставе, 9) лице које испуњава услове 
за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психоло-
гије, као и методике наставе, 10) професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, 11) 
професор разредне наставе, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за енглески језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који 
поседује уверење којим доказује савладаност про-
грама модула и положен испит, који одговара нивоу 
Ц1 Заједничког европског оквира, 12) дипломирани 
библиотекар - информатичар, 13) мастер филолог, 
14) мастер професор језика и књижевности, 15) мас-
тер учитељ, 16) дипломирани учитељ - мастер, 17) 
мастер учитељ, који је на основним студијама сав-
ладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседу-
је уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира, 18) дипломирани 
учитељ-мастер, који је на основним студијама сав-
ладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Зајед-
ничког европског оквира, 19) мастер библиотекар 
- информатичар. Лица из тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 

15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег 
језика треба да поседују знање језика најмање на 
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из 
тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског окви-
ра), осим уколико нису завршила одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил. Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији, или међународно признатом 
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Лица из свих тачака треба да 
савладају и обуку за наставу страног језика на раном 
узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода 
за унапређивање васпитања и образовања - Центар 
за професионални развој, односно друге организа-
ције коју овласти Министарство просвете науке и 
технолошког развоја. Предност за извођење наставе 
из страног језика у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања имају мастер професор језика и 
књижевности (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно професор, односно наставник 
одговарајућег страног језика, мастер учитељ, однос-
но дипломирани учитељ-мастер, односно професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе, мас-
тер професор или професор у предметној настави 
и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. остали услови за сва занимања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречну кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и да је држављанин 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је 
да кандидат достави оригинале или оверене копије 
дипломе и уверења о држављанству. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК“

22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670-112

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, 
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и вапитања („Сл гласник РС” 
бр 108/2015): да има одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистиче сруковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не); да испуњава услове за наставника основне 
школе, педагога и психолога; да има дозволу за 
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рад (лиценцу), односно положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога; да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема савладану обуку и положен 
испит за директора биће у обавези да исти положи 
у законском року); да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат за директора устано-
ве образовања и васпитања не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; не може да буде лице 
које је осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу односно уверење о 
положеном стручном испиту; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; оригинал 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања (најмање 5 година); доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
доставља се уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; уверење издато од Привред-
ног суда којим се доказује да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; уверење надлежног суда да није 
под истрагом и да се не води кривични постуак. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој спосособности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити 
у оригиналу или оверене фотокопије, не старије 
од шест месеци. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова подносе се на адресу школе, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
кусра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Козарачка 2а

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Архитектонско 

инжењерство
на одређено време од три године, са 

50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области техничких наука из уже научне области 
архитектуре и урбанизма, диплома основних студија 
факултета примењених уметности, ужа уметничка 
област: унутрашња архитектура, минимум пет орги-
налних радова и пројеката из референтне области. 
Кандидат поред општих услова треба да испуњава 
и услове предвиђене одредбама члана 65 Закона о 
високом образовању и члана 2 Правилника о начи-
ну и поступку стицања зања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Новом Саду. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверене копије диплома, портфолио радова канди-
дата на CD-у, доказе о испуњавању општих преду-
слова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 
62 став 4 Закона о високом образовању. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАТКО ВУКОВИЋ”

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Педагог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Психолог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 70% 
радног времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајућу струч-
ну спрему предвиђену Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије, 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на вискошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
На основу члана 121 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, послове наставника 
и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављаству Републи-
ке Србије, доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 - лица из члана 8 став 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања или доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или оверену фотокпију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу 
и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- оверену фотокопију сведочанства или дипломе да 
је средње, више или високо образовање стекао на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад 
или доказ да је положио испит из тог језика по про-
граму одговрајуће високошколске установе, крат-
ку биографију и фотокопију личне карте. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 

у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, прибавља школа. 
Пријаву на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

24210 Бајмок, Трг маршала Тита 1

Радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, канди-
дат мора да испуњава и следеће посебне услове - I 
степен стручне спреме (основно образовање).

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20 часова 

недељно (50% радног времена) 

УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године.

ОСТАЛО: Кандидати поред наведених треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају психофизичку 
и здравствену способност за рад, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да имају држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да достави доказ о стручној спреми (оверена 
фотокопија дипломе) и уверење о држављанству. 
Лекарско уверење доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Извод из казнене евиденције уста-
нова прибавља службеним путем. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник хармонике
за основну музичку школу, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник флауте
за основну музичку школу, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник италијанског језика
за средњу музичку школу, са 20% 

радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник солфеђа на мађарском 
наставном језику

за средњу музичку школу, на одређено 
време ради замене запослене која 

обавља послове директора школе у 
првом мандату

Наставник хармоније на мађарском 
наставном језику

за средњу музичку школу, са 70% 
радног времена, на одређено време ради 
замене запослене која обавља послове 

помоћника директора школе

Наука и образовање
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Наука и образовање

Наставник клавира
за основну музичку школу, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник корепетиције
за средњу музичку школу, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање, VII 
степен, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, да има 
одговарајућу стручну спрему, и то: за наставника у 
средњој музичкој школи стручна спрема прописа-
на је Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015 и 
11/2016), за наставника у основној музичкој школи 
стручна спрема прописана је Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
18/2013), да има психофизичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно- васпитни рад ( чл. 
121 ст. 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања: послове наставника и стручног сарад-
ника, осим за ромски језик, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе), да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, из члана 8 став 4 овог закона. 
Наставник, васпитач или стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 
став 4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 
3 овог члана мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дицсиплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: 
кратку биографију, уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
уверење или диплому о стеченом образовању, ове-
рена фотокопија, доказ о знању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад - српски језик (све-
дочанство или диплома о завршеној средњој, вишој 
или високој школи из које је видљиво да је канди-
дат стекао образовање на језику на коме се изводи 
настава, или уверење о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе) - оверена фотокопија, доказ да кандидат 
поседује знање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврда са факултета, додатак 
дипломи из кога је видљиво да је кандидат поло-
жио одговарајуће испите или уверење о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу) - оверена 
фотокопија. Доказ да кандидат има здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључивања уговора о раду, у оригина-
лу. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће надлежна служба за 
запошљавање. Доказ да 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 школа ће прибавити по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног канди-
дата. Пријаве се могу предати лично у секретарија-
ту школе, радним данима од 08.00 до 14.00 часова 
или послати поштом на адресу школе. Телефон за 
информације: 024/525-672. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Административно-финансијски 
радник

за 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски тех-
ничар.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинска сес-
тра - техничар.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме канди-
дат треба да испуњава опште услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да има одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије. У пријави обавезно назначити на 
које радно место се конкурише. Уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело из чл. 120 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, по службеној дужнос-
ти прибавља школа од надлежног секретаријата 
унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се 
доказује психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремена и непотпуна документација се неће 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог - наставник предметне 
наставе

за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани 
дефектолог мастер, мастер дефектолог - смер: сома-
топед, олигофренопедагог, логопед.

Дефектолог - наставник у 
индивидуалном третману - логопед
за рад на мађарском наставном језику, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломиран дефекто-
лог за рад са децом са сметњама у говору, дипло-
мирани дефектолог - логопед, мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм логопедије, дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм логопедије.

Дефектолог - наставник у 
индивидуалном третману - логопед
за рад на српском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломиран дефекто-
лог за рад са децом са сметњама у говору, дипло-
мирани дефектолог - логопед, мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм логопедије, дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм логопедије. 

ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме и усло-
ва предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају опште услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да имају 
одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама 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-
мање четири године (VII/1 степен стручне спреме), 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Када се образовно-васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине, лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. На основу чл. 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања, послове настав-
ника и стручног сарадника у школи у којој се обра-
зовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику национал-
не мањине или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Наставник мора да има и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. У поступку одлучивања о избору 
наставника вршиће се претходна провера психофи-
зичких способности кандидата. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, потврду са факултета о положе-
ним испитима из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина, доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. У пријави 
обавезно назначити на које радно место се конкури-
ше. Уверење да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 120 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, по 
службеној дужности прибавља школа од надлежног 
секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уве-
рење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна 
документација се неће разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. 



   |  Број 744 | 27.09.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs52 

ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према 
члану 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање на студијама 
другог степена: мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе, најмање пет година рада у 
установи након стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверен препис (фото-
копију) дипломе о стеченој стручној спреми, потврду 
о радном искуству у установи након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављанству, 
доказ о похађаном прописаном програму обуке и 
положеном испиту за директора (уколико изабрани 
кандидат нема положен испит дужан је да га положи 
у року од годину дана од дана ступања на дужност), 
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. Пријаву на конкурс (радно-професио-
налну биографију) и доказе о испуњавању услова 
доставити лично у секретаријат или на адресу шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора“.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Административни радник
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство са рада ради неге детета)

Опис послова: пријем и слање поште, завођење ака-
та, архивирање, пријем странака, издавање потврда 
и дупликата јавних исправа, дактилографски посло-
ви, вођење различитих евиденција. Радно време је 
8 часова, сваки други радни дан. Основна месечна 
нето зарада: 11.000 динара.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен стру-
чне спреме, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима (лекарско уверење 
- доставља се пре закључивања уговора о раду, 
не уз пријаву на конкурс), неосуђиваност (уверење 
прибавља школа по службеној дужности) прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије, обавезно знање рада на рачунару и пожељ-
но познавање мађарског језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: диплому о сте-
ченој стручној спреми (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, без обзира на датум изда-
вања исправе) или фотокопија личне карте, односно 
очитана лична карта (ако је чипована), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
кратку биографију (обавезно назначити број теле-
фона). Кандидат не треба да приложи: лекарско 

уверење и доказ о неосуђиваности. Пријаве на кон-
курс слати на адресу школе. Пријаве се могу послати 
и електронски на: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.
rs. Сва документација којом се доказује испуњеност 
услова мора бити скенирана. Уколико у року од 24 
часа од момента слања не добијете потврду да је 
ваш мејл примљен, контактирајте секретара на број 
024/559-255. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

ШАБАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326, 341-537

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 8 став 2 и чл. 59 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и услове предвиђене Правилни-
ком о ближим условима за избор директора устано-
ве образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
108/15), и то: да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по прописима који уређују 
високо образовање почев од 10.09.2005. односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године за наставника, педагога 
или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, педагога или психолога; да има завр-
шену обуку и положен испит за директора устано-
ве (кандидат изабран за директора установе дужан 
је да положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, а сходно услови-
ма прописаним Законом о основама система образо-
вања и васпитања); да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здраствену 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 остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одгова-
рајућу документацију којом доказује да испуњава 
прописане услове и то: радну биографију са прегле-
дом кретања у служби; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија не сме бити старија од шест месеци); 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту односно уверења о положеном испиту за 
лиценцу (дозволи за рад); потврду о радном искуству 
у области образовања; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом); уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптуженог 
предлога - за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужнос-
ти; уверења/потврда Привредног суда у Ваљеву да 
кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; доказ да канди-

дат зна језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад - српски језик у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Одгова-
рајуће уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са ученицима, однос-
но лекарско уверење, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење о положе-
ном испиту за директора се не доставља, с обзиром 
да Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја није организовало обуку и полагање испита за 
директора установе. Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора“, или лично, 
радним данима од 9 до 13 часова, у предвиђеном 
року.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН 
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и 
индивидуална настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, 
VII степен стручне спреме; дипломирани професор 
немачког језика, VII степен стручне спреме; рад-
но искуство није битно. Рад у сменама; послодавац 
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености 
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на телефонe послода-
вца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гера-
товић.

УЖИЦЕ

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 8 став 2 чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 65/15 и 62/1- УС) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника те врсте школе за педагога и 
психолога 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 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 или струч-
ни испит); да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора (изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора установе након што министар просвете, 
науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт 
о полагању испита за директора установе); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тч. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о ближим условима 
за избор директора установе, образовања и васпи-
тања и непостојање дискриминаторског понашања, 
утврђеног у складу са законом; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Правилником о 
ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања прописано је да кандидат за 
директора не може да буде лице које је правоснаж-
но осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да предност за избор директора има кан-
дидат који је стекао нека од звања према прописима 
из образовања; да кандидат за директора не може 
да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених, (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, не старију од 6 месеци; 
преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма; уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 30 дана); уверење основног суда да за кандида-
та у току избора није утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Правил-
ника о ближим условима за избор директора устано-
ве образовања и васпитања; кандидат који је стекао 
нека од звања у процесу напредовања у току рада, 
прилаже и доказ о томе (факултативно).

ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тч. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања о непостојању 
дискриминаторског понашања - прибавља школа. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Уверење о 
положеном испиту за директора се не доставља, 
обзиром да надлежно министарство није организо-
вало обуку и полагање испита за директора. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
кокурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора“ или се предају лично код секрета-
ра школе, радним даном од 8 до 13 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АРИЉЕ“

31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 59 члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15 и 62/16- одлука) и Правил-
ником о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 108/15), и то: високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и има најмање пет година 
рада у установи након стеченог одговарајућег обра-
зовања, дозвола за рад, обука и положен испит за 
директора установе. За директора установе може да 
буде изабрано и лице које има високо образовање 
за васпитача на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем и 
има најмање пет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања, дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора установе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања прописано 
је да кандидат за директора не може да буде лице 
које је правоснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, да кандидат за дирек-
тора не може да оствари предност приликом избо-
ра ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита 
и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оригинал потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (не старију од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да није правоснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); уверење надлежног суда да за канди-
дата у току избора није утврђено да је против њега 

покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци). Доказ 
о неосуђиваности за кривична дела утврђена чла-
ном 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и не постојању дискрими-
наторног понашања прибавља установа. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању језика на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Уверење о пложеном испиту за 
директора се не доставља, с обзиром да надлежно 
министарство није организовало обуку и полагање 
испита за директора. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за директора установе“ или пре-
дати лично. Ближе информације се могу добити у 
установи и путем телефона 031/891-888.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање за васпитача стечено на: 1) студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) одговарајуће 
високо образовање за васпитача на студијама првог 
степена (основне академске односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; положен испит за лиценцу за васпита-
ча; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васптни рад. Уз пријаву приложити: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (нови образац - ориги-
нал или оверена копија). Уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способност за рад 
са децом и ученицима, издато од стране надлежне 
установе, изабрани кандидат доставља пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Пријаве са комплетном документа-
цијом доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу.

www.nsz.gov.rs
Први

утисак је
најважнији
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб

тел. 014/3445-286

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање за васпитача стечено на: 1) студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) одговарајуће 
високо образовање за васпитача на студијама првог 
степена (основне академске односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више 
образовање, сходно члану 8 члану 120 и члану 121 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да поседује физичку, психичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 Закона о основама система образо-
вања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Као докази подносе се: оверена копија дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месе-
ци или трајни са холограмом, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци оригинал или оверена фотокопија); 
биографија, уверење о неосуђиваности. Лекарско 
уверење изабрани кандидат доставља пре закључи-
вања уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну службу 
за запошљавање у Ваљеву. Пријаве са биографијом 
(обавезно са контакт телефоном) подносе се лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за васпитача“.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I 
Ослободиоца 44

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат 
Министарства просвете о завршеној обуци за педа-
гошког асистента; да има одговарајућу здравствену 
способност; држављанство Републике Србије. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узима-
ти у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће 
се у законском року, о чему ће кандидати бити оба-
вештени писаним путем. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме по Правилнику о програму 
обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2010) као и услове за засни-
вање радног односа прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, диплому о стеченом 

средњем образовању, потврду да је кандидат завр-
шио уводну обуку, извод из матичне књиге рођених. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/830-360

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које, поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, испуњава и посебне услове прописане 
одредбом чл. 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1) да има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017): дипломирани хемичар, 
професор хемије, професор хемије и физике, профе-
сор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, професор 
биологије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор биологије 
и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, 
дипломирани професор хемије - мастер, професор 
физике - хемије, професор географије - хемије, про-
фесор биологије - хемије, дипломирани професор 
физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, дипло-
мирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, 
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије; мастер физи-
кохемичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије хемије. Наставу из предмета 
Хемија могу да изводе и лица која су завршила двоп-
редметне студије на факултету, ако су на том факул-
тету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара. Кандидати морају да имају, у 
складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из горенаведених 
дисциплина. Кандидат треба да има и: 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о 
одговарајућем образовању (диплому) и доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Еврпоским системом преноса 
бодова, издат од стране високошколске установе, 

односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу; доказ о 
држављанству (уверење које није старије од 6 месе-
ци), доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе) и извод матичне књи-
ге рођених (са холограмом). Доказ о испуњености 
услова под редним бројем 2 (лекарско уверење) 
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, 
а доказ о испуњености услова под редним бројем 3 
(уверење о неосуђиваности) прибавља школа служ-
беним путем. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да су стекли одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, у складу са законом и да имају одговарајући сте-
пен и врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документа-
цију, у оригиналу или овереној фотокопији. Посло-
ве наставника и стручног сарадника, осим за ромски 
језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе у смислу познавања језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
стицању образовања на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доказује се дипломом о сте-
ченој стручној спреми (оригинал или оверена фото-
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копија). Доказ о положеном испиту из језика на коме 
се остварује образовно васпитни рад прилаже се уз 
конкурсну документацију у оригиналу или овереној 
фотокопији.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе и: краћу биографију, диплому о стече-
ној стручној спреми (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству (издато у последњих 
6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији), 
извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или 
овереној фотокопији). Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа службеним путем. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
се приликом коначности одлуке о избору, а пре 
закључења уговора о раду, као и уверења из суда 
и тужилаштва. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати који буду 
ушли у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе или на 
телефон 013/831-701.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен стру-
чне спрема; познавање ромског језика; завршена 
обука за педагошког асистента; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; други 
услови прописани законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у установи; 
познавање језика на коме се обавља образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о похађању обуке за педагошког асистента, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на наведену адресу или доставити лично, са наз-
наком „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 8 
и чланом 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС), уз одговарајући 
стручни назив, прописан Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) 
за наставника у предметној настави. Поред одгова-
рајућег високог образовања стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 

по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, кандидат мора да има и обра-
зовање 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова (члан 8 
став 4 Закона), док кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Зако-
на. Осим наведених услова у погледу одговарајућег 
образовања, кандидат мора да испуњава и остале 
услове за пријем у радни однос из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, као и 
опште услове за заснивање радног односа прописа-
не другим важећим законима и прописима. У прија-
ви се мора навести тачан назив радног места за које 
кандидат конкурише, а пожељно је да се наведе и 
податак да ли је и где кандидат у претходних шест 
месеци тестиран у НСЗ ради претходне психолошке 
процене способности. Уз пријаву се обавезно прила-
же и краћа биографија са адресом и контакт теле-
фоном, оверена фотокопија дипломе или уверења 
(не старијег од 6 месеци) о стеченом одговарајућем 
образовању, као и одговарајући доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ (потврда, уверење или други доку-
мент који издаје високошколска установа), односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија (потврда, уверење или други 
документ који издаје високошколска установа) или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (потврда, уверење или други документ 
који издаје високошколска установа или надлежни 
орган). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају доставити доказ да су претходно завршила 
основне академске студије. Доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе). Осим наведеног, 
сви кандидати уз пријаву обавезно достављају и 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Документа се дос-
тављају у оригиналу или као оверене копије и иста 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. У 
поступку одлучивања о избору наставника, васпита-
ча и стручног сарадника директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности, у складу са чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, службено прибавља 
школа. Неблаговремене, непотпуне, нечитке или 
неразумљиве пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс се подносе непосредно секрета-
ријату школе или препорученом пошиљком на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2017/2018. годину, односно до 

31.08.2018. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за струч-
но усавршавање педагошких асистената, познавање 
ромског језика. Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове из члана 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/2009, 68/15), и то: да имају одгова-
рајуће образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном 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 - српски и мађарски. Уз пријаву на конкурс 
доставити: кратку биографију, оригинал или ове-
рен препис дипломе, додатак дипломи, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат од 
01.03.2010. године), доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи - српс-
ком, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (доказ да је стечено средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положен испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе). За послове педагошког асистента 
потребно је доставити доказ о завршеном програму 
обуке педагошких асистената. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Уверење о некажњавању школа 
прибавља службеним путем. Сва приложена доку-
мента морају бити уредно оверена. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор мађарског језика са 
елементима националне културе

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 

10% радног времена

УСЛОВИ: (А) први циклус основног образовања и 
васпитања и други циклус основног образовања и 
васпитања: мађарски језик са елементима национал-
не културе: (1) први циклус основног образовања и 
васпитања: 1) професор разредне наставе, 2) профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, 3) професор, 
односно дипломирани филолог за мађарски језик и 
књижевност, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учи-
тељ - мастер, 6) мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил мађарски језик), 7) мас-
тер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил мађарски језик); 8) 
професор, односно дипломирани филолог за мађарски 
језик и књижевност, 9) професор разредне наставе, са 
положеним испитом из мађарског језика са методиком 
на одговарајућем факултету, 10) мастер учитељ, 11) 
дипломирани учитељ - мастер, 12) мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил мађар-
ски језик), 13) мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил мађар-
ски језик). Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: А) у погледу образовања у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015): 1) да имају одговарајуће високо образовање, 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и то: 1) на студијама дру-
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гог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), 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, 
наставник и васпитач јесте лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Лице мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Б) Из члана 120 и 121 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.72/2009, 52/2011, 55/2013и 68/2015): У радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и ако има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; има држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ да је стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс доставити: кратку биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не 
старија од 6 месеци), фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, фотокопију држављанства, потврду 
са факултета као доказ да лице има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дисциплина 

стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре 
закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању 
прибавља установа. Кандидати који испуњавају усло-
ве биће упућени на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, са назна-
ком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона 023/771-109.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Мала и средња предузећа и предузетници представљају 
најефикаснији сегмент привреде у скоро свим земљама 
света и окосница су развоја њихових економија. Посебно 
значајну улогу имају у земљама у транзицији. На који на-

чин се финансирају та предузећа код нас, колике су њихове потребе 
и колика је доступност алтернативних, екстерних извора финанси-
рања, била је тема скупа у Привредној комори Србије. На конферен-
цији су учесници поделили своја искуства и мишљења и разговарали 
о могућностима додатне подршке домаћих и страних институција у 
том процесу. 

У Србији послује преко 97 хиљада малих и средњих предузећа 
која запошљавају преко 730 хиљада радника и учествују у укупним 
приходима корпоративног сектора са скоро 60% остварених послов-
них прихода. И поред тога, ова предузећа се углавном финансирају 
из сопствених извора, од оснивачког капитала власника, позајмица 
пријатеља и дугова према добављачима. Међутим, уместо најчешће 
неповољних банкарских кредита, мала и средња предузећа могу да 
обезбеде новац за опстанак и развој и преко специјализованих фон-
дова. Тако фирма добија новац без камате и прилику да се пласира на 
друго тржиште, а фонд добија мањински удео у власништву фирме.

„Постоји значајна потреба да се повећају екстерни извори финан-
сирања за ова предузећа, како путем банака, тако и путем инвес-
тиционих фондова, који пружају додатни капитал за развој малих и 
средњих предузећа, и што је још важније, заинтересовани су за по-
већање њихове конкурентности, излазак на регионална тржишта и 
повећање укупне вредности. Фондови за своју инвестицију добијају 
одређено власничко учешће у компанијама, а унапред се договарају 
са оснивачем компаније на који начин ће своје власништво продати 
у периоду од 5 до 10 година“, објашњава један од учесника конфе-
ренције Владимир Павловић, директор консалтинг компаније „WM 
Equity Partners“.

Он наводи и многе предности оваквог вида финансирања јер, како 
каже, увођењем инвестиционих фондова у власничку структуру ком-
панија добија прилику да побољша своју организацију и да се спре-
ми за излазак на регионално тржиште. За разлику од банака којима 
плаћате камату, уз помоћ фондова компанија може значајно да увећа 
своје приходе, речено је на састанку у Привредној комори Србије.

„Инвестициони фондови подстичу сарадњу компанија у које су 
инвестирали, тако да цео тај процес иде много брже и лакше. На крају, 
компанија за финансирање регионалне експанзије нема фиксни дуг 
који у једном тренутку мора да врати (као у случају кредита), већ стр-
пљење и помоћ професионалног инвеститора“, каже Павловић.

Један од основних услова да се компанија финансира из инвести-
ционог фонда јесте да има добар, квалитетан производ и да је власник 
спреман да буде део већег тима, који има много веће шансе на реги-
оналном тржишту. Наш саговорник истиче да је Србија интересантно 
тржиште за улагање страних инвеститора, посебно у области инова-
ционих технологија, али и у другим секторима, на пример пољоприв-
реди. „Међутим“, истиче Владимир, „док земље у окружењу успевају 
да привуку инвестиције у износима који се мере стотинама милиона 
евра, Србија је тек на самом почетку овог процеса“.

Најважнија порука са конференције у ПКС „Јавно-приватни дија-
лог о алтернативним изворима финансирања“, јесте да финансијски 
систем у Србији треба да се употпуни институцијама и производима 
који недостају, а који би могли да подрже развој малих и средњих пре-
дузећа од тренутка њиховог оснивања до тренутка када су постигли 
успех и постали регионални лидери. На конференцији је закључено 
да постоји спремност у региону да се поделе успешна искуства и при-
мери Бугарске, Мађарске и земаља бивше Југославије.

БРЖИ РАЗВОЈ УЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ
Финансирање малих и средњих предузећа у Србији

Увођењем инвестиционих фондова у власничку структуру компанија добија прилику да побољша своју 
организацију и да се спреми за излазак на регионално тржиште

Ј.Бајевић
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Државна помоћ

Владан Крстић

Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа била је домаћин презента-
ције „Државна помоћ - програми подршке микро, малим и средњим предузећима (ММСП)“, организоване у сарадњи са Центром за привредна 
питања ПКС, Фондом за развој Републике Србије, Регионалном развојном агенцијом Југ, Филијалом Ниш Националне службе за запошљавање 
и Канцеларијом за локални економски развој и пројекте града Ниша.

Основни циљ било је информисање представника привредних друштава и предузетника о актуелним мерама подршке, уз детаљније 
представљање правила и програма државне помоћи намењених ММСПП, актуелних програма Фонда за развој РС, субвенција које се одо-
бравају послодавцима преко Националне службе за запошљавање, резултата програма подршке ММСПП Нишавског, Пиротског и Топличког 
управног округа, као и Програма локалног економског развоја града Ниша.

„Из године у годину бележимо све веће интересовање за финансијске програме и мере активне политике запошљавања, што указује на 
наставак позитивног тренда привредног опоравка и пораст општег нивоа економске активности. Ови програми и мере заиста дају добре 
резултате, тако да ће Национална служба за запошљавање наставити са њиховом реализацијом и у наредном периоду“, истакао је овом при-
ликом Бобан Матић, директор нишке филијале НСЗ.

Скупу су присуствовали представници великог броја микро, малих и средњих предузећа, а генерални закључак је да домаћи привредни-
ци нису довољно информисани о могућностима за добијање финансијске помоћи и подршке, иако такве могућности заиста постоје.

Прошла година је била у знаку „Године предузетништва“, а и наредних година се очекује значајнија подршка привредним субјектима, 
тако да можемо заправо говорити о деценији предузетништва, као једном континуираном процесу јачања целокупне привреде Србије.

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
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Знате ли како мирише и каквог је уку-
са права домаћинска храна Србије? 
Постоје места где се још увек може 
купити здрава, рукама и са љубављу 

справљена храна, захваљујући људима који 
желе да очувају традицију, а ипак пону-
де нешто ново. Водимо вас у свет праве до-
маће хране, која стиже са обранака Овчара 
и упознајемо са причом младе предузетнице 
Марије Словић. 

Марија је расла у предузетничкој поро-
дици која се већ 30 година бави производњом 
меса и месних ђаконија. Било је потпуно при-
родно да је животни пут одведе у предузет-
ничке воде јер је, како каже, од малих ногу 
упознала све предности и тешкоће посла, 
пролазила кроз отказе и нова запошљавања 
радника, осмишљавање нових производа и 
финансије. 

Бави се производњом млека и млечних 
производа, а технолог у њој је заслужан за то 
што се палета производа стално мења, откри-
вају нови укуси и на фантастичан начин спаја 
традиционално и модерно.

„Одлучила сам се за производњу сира и 
кајмака, јер у том тренутку није било мно-
го фирми регистрованих за ту делатност, па 
сам видела своју шансу. Кајмак су углавном 
производиле домаћице, у мањим количи-
нама, и продавале га на пијацама. Када су 
се пооштрили законски оквири за ову врсту 
продаје, ја сам одлучила да започнем посао“, 
прича Марија. 

Није погрешила. Искуство јој показује да 
наши људи воле праве, укусне, домаће про-
изводе и да цене квалитет, а Домаћини упра-
во то нуде, храну са свога стола, исту коју једу 
и њихова деца.

Као и сваки и њен почетак је био тежак. 
Сама каже да не постоје успешни послови 
који нису доживљавали неуспехе, све док 
не дође прави тренутак. Најважније је ићи 
напред и из сваког искуства научити нешто 
ново. Као своју предност наводи то што је у 
посао ушла јако млада, када се не размишља 
много о ризицима.

„Када људи који покрећу бизнис много 
знају о самом пословању, о томе шта их све 
чека у будућности, виде и могуће препреке, па 
им је самим тим и много теже. Код уласка у 
предузетништво не треба да превлада страх. 
Ја предузетништво доживљавам као реша-
вање проблема. Много учим, читам и стално 
се трудим да унапређујем посао“, објашњава 
нам Марија. 

Поред много рада, ево које особине и ква-
литете по њој мора да има особа која планира 
да уплови у предузетничке воде: „Одлуке се 
доносе брзо, мора увек и брзо да се размишља, 
да се учи од најбољих, да нема страха од нових 
ствари“. Марија саветује да треба посматрати 
како и шта раде успешни људи око нас.

„Код мене у крају је сада популаран по-
сао са засадима малина. Кажем свакоме ко 

планира тиме да се бави да нађе најбољи ма-
лињак у селу, да сазна како газда ради, а да 
онда све о томе прочита у књигама, часопи-
сима, на интернету. Упорност је веома важна. 
Када куцате на много врата нека ће се сигур-
но отворити“, каже Марија.

А њена врата су увек отворена, за људе 
који хоће и воле да раде, који воде рачуна о 
квалитету и праве здраве, домаће произво-
де без адитива. Тако се зидови и полице До-
маћина, живописне радње смештене у једној 
од централних београдских улица, шарене 
од ручно рађених тестенина, џемова, медова, 
слатког, папричица...

„То су производи малих занатлија који не-
мају могућности и финансије да излажу у вели-
ким системима. Они су употпунили нашу пону-

ду и драго ми је што на тај начин можемо да им 
помогнемо“, задовољно каже Марија. 

У асортиману, поред традиционално 
прављених сирева и кајмака, могу се наћи 
сиреви са зачинским биљем и зрневљем, сир 
у облику тортице са различитим, необичним 
премазима, попут песто соса и бадема, три 
врсте бибера и пармезана и црвене паприке. 
У понуди су и домаћи путери са сланиницом 
од мангулице, естрагоном или мандарином. 
Труди се да одговори и на потребе купаца са 
најистанчанијим укусом, онима који припре-
мају храну на другачији начин.

„Наши људи воле домаћинску храну. Имам 
муштерије које увек купују бели сир или кај-
мак, али има и оних који воле да пробају нешто 
ново, одушеве се и желимо и њима да изађемо у 
сусрет“, прича нам млада предузетница. 

За оне којима је радња далеко, сви произ-
води могу се поручити онлајн. Марија много 
ради на тој врсти маркетинга, за коју сматра 
да је од суштинске важности за сваки посао. 
Када је реч о плановима, не жели много да 
открива, али с обзиром да се ближи прва го-
дишњица рада, Домаћин припрема нешто 
ново. У плану је да се у радњи направи ново 
ћоше са производима од мангулице, јер су то 
клијенти тражили. Држи се својих принципа 
да посао није спринт него маратон на дуге 
стазе, није јој циљ инстант успех, већ у послу 
иде пажљиво, промишљено, корак по корак.  

Млада предузетница Марија Словић има 
велику подршку породице. И сама, кроз осмех, 
признаје да вероватно не би постигла све ово 
да уз њу није муж, који понекад нема ништа 
против паштете за ручак јер она нема када да 
кува, као и његови родитељи који прискачу 
у помоћ када је у питању чување деце. Ипак, 
чини нам се да јој са свом енергијом, знањем и 
вољом које има, успех свакако не би измакао.

ОТВОРЕНА ВРАТА
Домаћини у предузетништву

„Када људи који покрећу бизнис много знају о самом пословању, о томе шта их све чека 
у будућности, виде и могуће препреке, па им је самим тим и много теже. Код уласка у 
предузетништво не треба да превлада страх. Ја предузетништво доживљавам као 

решавање проблема. Много учим, читам и стално се трудим да унапређујем посао“, каже 
млада предузетница Марија Словић

Јелена Бајевић
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Јелена Бајевић

Удружење пословних жена Србије ће једанаести пут до-
делити награду „Цвет успеха за жену змаја” најбољим 
предузетницама у нашој земљи. У конкуренцији за на-
граду су 23 кандидаткиње, а имена добитница биће са-

општена на свечаној церемонији доделе признања 26. октобра 
2017. године у Београду, у Опери и тетру „Мадленијанум“.

Као и ранијих година, признања ће бити додељена у две основне 
категорије: Најевропскија женска фирма и Најбољи модел запошља-
вања жена, али комисија задржава право да осим у основним катего-
ријама додели и специјална признања за посебан допринос промоцији 
женског предузетништва. Ове године као специјална биће додељена 
Награда за самозапошљавање, а претходних година додељивала су 
се специјална признања за иновативност, конкурентност, успешан 
пословни модел, друштвено одговорно пословање, породично пре-
дузетништво или за подстицање женског предузетништва у рурал-
ној средини. Награда представља јединствен и снажан подстицај 
пословним женама које се храбро боре са свим препрекама у бизнису, 
а уједно доприноси развоју посла и њиховој афирмацији.

О раду Удружења послoвних жена Србије, заинтересованости 
жена да уђу у свет предузетништва и значају награде „Жена змај“, 
разговарали смо са др Сањом Поповић Пантић, председницом Уд-
ружења пословних жена Србије.

Када је први пут отворен конкурс „Цвет успеха“ и како се 
развијао до сада? 

Удружење пословних жена Србије као највећа национална орга-
низација предузетница, са више од 900 чланица и 19 година рада, 
препознало је у једном тренутку да женама недостаје подстрека и да 
не постоје награде за њих. Зато смо пре 11 година ову награду уста-
новиле у циљу пружања подстицаја и афирмације пословних жена 
које се успешно носе са изазовима привредног окружења и додатне 
мотивације оних које су на корак до одлуке да се отисну у свет пре-
дузетништва. У претходних десет година смо кроз овај догађај про-
мовисале више од 400 жена, њих 112 је добило награде и признања, 
а 4 су истовремено проглашене и амбасадоркама Европске мреже 
женског предузетништва.

Право учешћа на конкурсу имају све пословне жене у Србији које 
су власнице или имају удела у власништву предузећа, без обзира на 
врсту делатности. Конкурс увек расписујемо у јуну месецу за дату 
годину, а церемонија свечане доделе награда је увек у другој поло-
вини октобра. Са жељом да нам се пријави што више сјајних, вред-
них и успешних жена из целе Србије трудимо се да конкурс учинимо 
што видљивијим, кроз медије, друштвене мреже, кроз мрежу наших 
чланица. За ову комуникацију су нам увек најбоља препорука доса-
дашње „змајице”. Одушевљење са којим примају награду и причају о 
њој је толико искрено да инспиришу друге успешне жене да се саме 
пријаве на конкурс или то често учине чланови њихових породица, 
пријатељице, колегинице, комшије.

Одзив кандидаткиња је заиста велики, тако да комисији није 
лако да селектује ужи круг оних које ће присуствовати самој церемо-
нији, а ове године ће их бити 23. Верујте да је избор веома тежак, али 
комисија мора да се води и конкретним бројкама и резултатима, као 
и јасно дефинисаним критеријумима које је потребно задовољити за 
сваку категорију.

Да ли има све више жена које улазе у предузетништво и у 
којим областима?

Број жена у предузетништву из године у годину расте, а опсег 
делатности је невероватан, од традиционалних женских послова, као 
што су рукотворине, топла прерада воћа и поврћа, услуге неге, пре-
ко прављења обуће, одеће, накита, до власница етно-села, ресторана, 
вртића, ИТ компанија, консултанткиња... Све су оне иновативне, пре-
дузимљиве и углавном раде по цео дан, али већина њих је остварена 
и кроз породицу и родитељство, што овај успех чини још већим.

На које начине их ви оснажујете да се баве приватним послом? 
Један од најважнијих задатака нашег удружења јесте оснажи-

вање жена, а ми то радимо кроз сталне едукације, менторинг, умре-
жавање, промоцију и информисање о свим акспектима важним за 
вођење бизниса. Имамо и Одбор за јавно заговарање, који активно 
ради да се унапреди окружење за бављење предузетништвом. Кроз 
комуникацију са релевантним институцијама покушавамо да уведе-
мо неке промене набоље. Успеле смо у захтеву да се јавне набавке 

мале вредности ипак објављају на сајту Републичке агенције за јавне 
набавке, иако закон то не прописује као обавезу, чиме смо допринеле 
већој транспарентности ове области и помогле многим малим пре-
дузећима да дођу до правовремене информације и добију посао за 
своју фрму. На листи приоритета нам је и брже доношење Закона о не-
депозитним институцијама, који треба да коначно регулише област 
микрофинансирања. То је важно зато што мале и микро фирме тешко 
добијају кредите од банака, а и ако их добију камате су веома непо-
вољне. Такође, трудимо се и да укључимо женска предузећа у ланце 
добављача великих трговина, што је заиста тешко. Ове године смо 
потписали уговор са компанијом НЕЛТ и њиховим порталом за он-
лајн трговину Тако лако, где је посебно издвојена секција Удружења 
пословних жена са више од 40 производа женских фирми. Много је 
изазова испред нас, али имамо конкретне циљеве и упорне смо да 
их остваримо. 

Колику улогу ваше удружење има у побољшању пословне 
климе за жене предузетнице у Србији?

Без лажне скромности, можемо рећи да је наше удружење 
одиграло кључну улогу кроз јавно заговарање у циљу побољшања 
пословне климе и подстицања умрежавања на локалном, регио-
налном и међународном нивоу. Константно организујемо бесплатне 
обуке, како за почетнице, тако и за оне које већ неко време имају своје 
бизнисе. Предузетнице које су дуго у послу и веома су успешне имају 
могућност онлајн усавршавања и развоја менаџерских способности. 
У току је и реализација пројекта „Оснаживање жена јужне Србије 
кроз формирање кластера старих заната“, који реализујемо уз подрш-
ку РАС-а. Циљ је унапређење економског развоја и решавање пробле-
ма незапослености младих жена у неразвијеним општинама на југу 
Србије кроз подршку самозапошљавању у сектору услуга и туризма.

Удружење пословних жена Србије је највећа национална органи-
зација жена предузетница. Циљ удружења је да се повећа број жена 
које започињу сопствени бизнис, да им се пружи охрабрење, могућ-
ност да размењују искуства, као и да се ојачају везе предузетница на 
локалном, регионалном и међународном нивоу и промовишу високи 
стандарди етике у пословању. 

Удружење пословних жена поручује: „Будите иновативне, 
одлучне и самоуверене. Упишите се у ред жена змајева!“

ЦВЕТ УСПЕХА ЗА ЖЕНУ ЗМАЈА
Награда најбољим предузетницама у Србији
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Када пожелите да побегнете од гужве, 
да се одморите, наспавате, да решите 
неки проблем са здрављем, можда је 
најбољи избор нека од бања. Некада 

се у бање одлазило само због лечења, а данас 
су то прави туристички центри, места где се 
организују фестивали и различите манифе-
стације, места где се окупљају и стари и мла-
ди. Неки долазе зато што им недостаје мир и 
тишина, поглед на живописну природу, чист, 
свеж ваздух или укус домаће хране. 

Србија је богата бањама и термалним во-
дама, a бањски туризам је једна од најперс-
пективнијих грана. На територији наше 
земље регистровано је више од 300 термал-
них извора, што је право богатство. Поред 
тога, све наше бање су углавном окружене 
планинама, што утиче на веома повољну кли-
му, а неке се називају и ваздушним бањама, 
јер не постоји ниједан загађивач у њиховој 
близини. Најпознатије у Србији су Врњачка и 
Сокобања, које из године у годину развијају 
своје потенцијале. 

Још у давна времена људи су знали за 
лековитост бањских извора и термалних 
вода. Кажу да су се у Сокобањи лечили многи 
чувени и учени људи: Исидора Секулић, Иво 
Андрић, Бранислав Нушић. Управо је велики 
Нушић и написао чувену крилатицу: „Соко-
бања - Сокоград, дођеш стар - одеш млад“, по 
којој је ово место такође познато. 

Сокобања је као и некад и данас једно од 
најпосећенијих места Србије, што због своје 
чудесне природе, благе климе, чистог вазду-

ха, бројних знаменитости, али и добрих и гос-
топримљивих људи, правих домаћина. Овде 
се лече астма и бронхитис, проблеми са кос-
тима, гинеколошка обољења, хипертензија. 

Поред тела опоравља се и ум, јер ово место, 
поред опуштања и уживања у природи, нуди 
и велики број знаменитости и културно-ис-
торијских споменика, па тако можете много 
тога да видите и научите. 

Туризам је основна привредна грана у 
Сокобањи и развија се већ 180 година, па је 
ово место за здравствени, еко, спортски, кон-
гресни туризам. За оне који воле да пешаче 
овде је рај. Једна је од најлепших и најпосеће-
нијих бања у Србији, а томе је допринело и то 
што је у близини много уређених излетишта: 
Сокоград, Калиновица, водопад Рипаљка, из-
вор Моравице, Врмџанско и Бованско језеро, 
стари Врмџански град. 

Наша прича води вас у породично до-
маћинство Миленковић, на обронке планине 
Озрен, предео познат по планинским извори-
ма са хладном, лековитом водом. 

Замислите буђење на дрвеном креве-
ту, поред отвореног прозора одакле допире 
струја чистог, хладног ваздуха који мирише 
на боровину, чека вас сто препун ђаконија 
спремљених на традиционални начин, од на-
мирница које су природно гајене и опуштен 
разговор са домаћином и другим гостима. 
Све то доводи и враћа госте у домаћинство 
Миленковић, на озренском излетишту Кали-
новица. Окружено је шумом, са пуно извора 
чисте воде и изузетно је благотворно за ди-
сајне путеве. 

Предузетнички потенцијали у бањском туризму

Све више људи у целом свету тражи места за одмор која нуде еколошки чисту природу,
а Србија има много потенцијала који чекају да се искористе на прави начин. Туризам је једна 
од привредних грана која се најбрже развија, тренутно је најразвијенији еко, бањски и сеоски 

туризам. Еколошке оазе, блага клима, чист ваздух, здраве намирнице и гостољубивост наших 
домаћина привлаче све више гостију, па се тако отвара све више приватних домаћинстава 

која нуде квалитетну услугу

ЗЕЛЕНО СРЦЕ СРБИЈЕ

Разноврсност природних ресурса и добро очувана природа су 
оно чиме Србија може да се похвали, па је тако еко-туризам

једна од шанси за развој туризма у нашој земљи, a самим тим
и предузетништва у туризму
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Породица Миленковић одлучила је пре 
три године да туристима који долазе у Соко-
бању понуди уживање у другачијем амбијенту.

„Све је у нашем домаћинству прилагође-
но потребама људи који воле овакав одмор. 
Цео објекат и околина су направљени од при-
родних материјала, камена и дрвета, јер нис-
мо желели да нарушимо природни амбијент. 
Поред самог објекта смо прошле године поса-
дили купину, па наши гости заједно са нама 
беру воће, правимо домаће сокове, џемове и 
слатка, као и купиново вино. Нашим гостима 
је то посебно интересантно, да могу сами да 
уберу природно гајено поврће из наше баште, 
да гледају како се традиционално, по старим 
рецептима припрема храна и учествују у 
томе ако желе“, објашњава нам начин рада 
и приступа гостима Милан Миленковић, 
који је учио посао од својих родитеља и сада 
ради са њима у домаћинству. Он додаје да 
се гости који једном дођу код њих обавезно 
врате, али се тада не осећају као гости већ 
као пријатељи, почашћени здравом храном и 
пићем, осмехом и разговором. 

Туристи који долазе у Етно-парк Кали-
новица уживају у зеленилу, миру и тишини, 
а домаћини су мислили и на најмлађе, па 
поред мини зоо врта и играчака за забаву у 
понуди је и јахање коња. Гостима се нуде и 
излети, обилазак природних атракција и зна-
менитости краја.

„Све је усклађено са потребама туриста, 
па планирамо проширење капацитета и це-
локупне понуде. Увек има много посла, али 
то је добро, јер значи да има све више људи 
заинтересованих за овакав вид одмора и ту-
ризма“, задовољно нам каже Милан.

Добре вести су да је оваква ситуација у 
целој Сокобањи. Уз све већу посету домаћих, 
али и страних туриста, све више је и добрих 
смештајних капацитета, па тако, поред од-
личног приватног или болничког смештаја, 
постоји неколико врло квалитетних хотела. 
Део туристичке понуде Сокобање су и бројне 
занимљиве манифестације које привлаче по-
сетиоце, а то су такмичење за најбољег хармо-
никаша Србије, сабор народног стваралашт-
ва, обичаја и заборављених народних јела, 
окупљање одгајивача лековитог биља и друге. 

Према подацима Туристичке организа-
ције Сокобање, последњих пар година бележи 
се раст броја ноћења, па је тако ове године 
број посета увећан за преко 25 одсто у односу 
на прошлу годину. Гости из Бугарске, Маке-
доније, Француске, Италије, али и из Србије су 
најбројнији, а туристичка сезона је продуже-
на и траје од маја до октобра. Ипак, због добре 
понуде гости долазе током целе године. 

Сокобањци поручују свима „Добро дошли!“

     

ЕКСПАНЗИЈА ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА
   „Захваљујући ваучерима Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у по-
следње две године имамо експанзију домаћег туризма“, каже Александар Сеничић, 
директор Националне асоцијације туристичких агенција - ЈУТА. Поред ваучера томе су 
допринеле и инвестиције приватног сектора, посебно у појединим деловима Војводине, 
на Златибору, у Врњачкој и Сокобањи и у крају око Горњег Милановца. Ваучери су многим 
приватницима омогућили да изађу на тржиште и направе промоцију, па је тако, према ре-
чима Сеничића, туристичка посета приватном сектору повећана за 40 одсто, а сама турис-
тичка сезона у Србији је продужена и сада не траје само преко лета, већ од првомајских 
празника до средине септембра. 
   Сеничић каже да је еко-туризам највише развијен у западној и источној Србији, у делу 
између Неготина, Зајечара и Бора, где је и највећи број појединачних домаћинстава која 
се баве том врстом туризма. Они туристима у чистој и еколошкој средини нуде и здраву, 
природну храну, а често гости заједно са домаћинима раде у њиви, беру воће и поврће и 
заједно спремају храну. То се страним туристима посебно допада, па је тако њихова посета 
повећана за око 15 одсто у односу на ранији период. 
   Србија има велики потенцијал за развој спортског туризма, а већ постоји неколико центара 
где је тај вид туризма веома развијен, попут Копаоника, Златибора, Сребрног језера, Аранђе-
ловца, са добром инфраструктуром и уређеним теренима за фудбал, кошарку, тенис...
   За развој спортског туризма веома су важни спортски кампови за децу, јер нам долази 
све више деце из иностранства, али и страни спортски клубови. Бициклизам је тренутно 
најразвијенији у Војводини, док у осталим деловима Србије не постоје услови за развој тог 
вида спортског туризма који је у свету све популарнији. 

     
ТИПИЧНО СРПСКИ!

   Странцу у Србији неће бити потребно много времена да се увери у гостољубивост, љубазност, отвореност и топлину њених житеља.
   Руковање десном руком при представљању и упознавању је обавезно, без обзира на пол. Пољупци нису обавезни при првом сусрету, али 
већ сваки следећи пут, ако сте драги оном кога срећете, следи љубљење у образ, и то типично српски - три пута. Наравно, нико не замера 
и ако се број пољубаца сведе на два или један, уз дуг и срдачан загрљај.
   У Србији се најчешће наздравља уз домаћу ракију, веома често из породичне мануфактуре. Наздравља се уз обавезно гледање у очи и глас-
но узвикивање „Живели!“. Здравице се углавном држе само у свечаним приликама, најчешће их говори домаћин, али то може да учини и гост.
   Срби уживају у обилној и зачињеној храни и обично имају три оброка дневно, а ручак је најобилнији. Битан део српског менталитета је 
плаћање рачуна у ресторану. Домаћин скоро никада неће дозволити госту да плати ручак, вечеру или пиће, јер је обичај да домаћин сноси 
све трошкове док гост борави код њега.
   У Србији, за разлику од остатка Европе, не постоји дан у недељи када нема прилике за ноћни провод, и то за све генерације, за све живот-
не и музичке стилове и за сваки расположиви буџет. После луде ноћне забаве, негде око 3 или 4 сата ујутру, одлази се на роштиљ или бурек.

Јелена Бајевић

www.srbija.travel
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Водич за фриленсере

Ако сте фриленсер, укинули сте посредника који узима проценат. Такође, немате ни трошкове 
закупа пословног простора. Ово омогућава фриленсерима да зарађују и до 45% више него радници

у компанијама који се баве истим пословима

САМ СВОЈ ШЕФ

Размишљате да упловите у фриленсерске воде, али не знате 
одакле да почнете? Питате се где да тражите послове, како 
да се као почетник пробијете, како да наплатите свој рад... 
Фриленсер је особа која не ради за једну фирму или за једног 

шефа, већ је самозапослен и ради за различите клијенте и компаније. 
Фриленсери често свој рад наплаћују према сату или према дану и 
углавном раде под својим именом и презименом уместо да регис-
трују фирму. Према „Форбсовом“ истраживању, међу фриленсерима 
најбоље зарађују: маркетинг пројект менаџери, маркетинг коорди-
натори и маркетинг менаџери, пројект менаџери, веб-девелопери, 
писци (блогери, писци садржаја и уредници), књиговође, они који се 
баве осигурањем, туторисањем и подучавањем, менаџери друштве-
них мрежа и координатори, графички дизајнери и административни 
асистенти.

Предности
1. Сам свој шеф. Самостално бирате пројекте, одређујете своје 

радно време и темпо рада. Не постоји особа која ће вам наметнути да 
радите нешто што вас не интересује. 

2. Не морате да устајете рано ујутру. Уколико сте ноћна пти-
ца, можете радити ноћу уместо дању и спавати до подне, јер не по-
стоји радно време фирме које морате да поштујете.

3. Можете да зарадите више. Ако сте фриленсер, укинули сте 
посредника који узима проценат. Такође, немате ни трошкове закупа 
пословног простора. Ово омогућава фриленсерима да зарађују и до 
45% више него радници у компанијама који се баве истим пословима.

4. Више времена за приватни живот. Већина фриленсера 
ради од куће, тако да не троше своје време на пут до и од посла. Пре-
ма истраживањима, само трећина фриленсера ради 40 или више сати 
недељно. 

Мане 
1. Несигурност посла. У фриленсингу су честе смене послова, 

па ћете морати да планирате унапред. Биће периода када ћете доста 
радити и зарађивати, а биће и оних када нећете зарадити ни динара. 
Не постоји сигурност посла као када сте запослени у фирми и знате 
колико ћете зарадити сваког месеца. Као фриленсер једног месеца 
ћете имати одличну плату, другог можда зарадите пола те суме, а 
некада нећете наћи ниједан пројекат за себе.

2. Не постоје бенефити. Када радите у фирми послодавац вам 
уплаћује здравствено и пензионо осигурање. Фриленсери морају 
сами о томе да брину. На вама је да одлучите да ли ћете уплаћивати 
пензионо и на који начин ћете регулисати здравствено.

3. Постоји ризик да нећете бити плаћени. Ружна страна фри-
ленс посла је да постоје људи за које ћете радити, а који вас на крају 
неће исплатити или ће вам уплатити новац са закашњењем. То је ри-
зик овог посла који морате прихватити.

4. Радите сами. Фриленсер је углавном код куће и са људима 
комуницира преко мејла. Уколико сте по природи особа која воли са-
моћу, ово је права ствар за вас, али ако волите да сте окружени људи-
ма, самосталан рад може утицати на ваше друштвене вештине.

5. Мешање радног и приватног времена. Како не постоји 
одређено радно време, не морате радити радним данима, већ онда 
када вама одговара. Уколико не мотивишете себе да радите редовно и 
стабилно, може вам се десити да радите стално.

Како да се пробијете на тржишту?
Осмислили сте где ћете радити, а сада је време да почнете да ра-

дите и зарађујете. Можете да послујете под својим именом и презиме-
ном или да смислите име које ће представљати вас и ваш бренд. Било 
би добро да имате свој лого који ћете моћи да користите. Лого може 
бити веома једноставан, нпр. ваши иницијали, или неки разрађенији. 
Одлука је на вама. Добра идеја је да направите свој сајт, где ће потен-
цијални клијенти моћи да виде ваш рад. Немојте компликовати када 

је реч о имену сајта, нека буде лако памтљиво. На сајту треба да стоје 
информације о вама и вашем образовању. Битно је да послодавци 
могу да виде које услуге нудите. Што се професионалније и озбиљније 
представите, већа је вероватноћа да ћете бити ангажовани.

Како да направите свој портфолио?
Прикажите само оне радове на које сте поносни и за које мислите 

да приказују ваш рад на најбољи начин. Покажите разноврсност ра-
дова. Истражите шта најбоље одговара вашим потребама.

Рекламирање
Док не дођете до статуса где сте већ неко време у игри и људи 

вас сами препоручују, потребно је да се рекламирате како би чули за 
вас. Сајт је добра полазна тачка. Потрудите се да његов садржај при-
вуче потенцијалне клијенте. Пишите блог, чланке, урадите подкаст 
или вебинар. Привуците људе да дођу на ваш сајт. Ако сте менаџер 
друштвених мрежа, напишите студију случаја у којој ћете показати 
како сте помогли свом клијенту. Повезујте се са људима на форумима 
и конференцијама, направите неки рекламни материјал, као што су 
мајице, оловке, шоље или шта год мислите да би се људима свидело. 
Истражите за кога бисте желели да радите и пошаљите му мејл.

http://preduzetnik.iserbia.rs

     ИМАЈТЕ НА УМУ
   Не морате да прихватите сваки посао. Новац је битан, али бит-
није је да изградите углед професионалног фриленсера. Некад сте 
заузети, а некад вам се неће свидети посао или клијент - и то је у реду.
   Одржавајте баланс. Иако немате радно време, то не значи да 
треба да спавате по цео дан и да будете недоступни ако вас клијенти 
зову.
   Фонд за црне дане. Један пројекат вам може донети доста новца, 
а онда може да уследи период без посла. Тада ће вам новац од про-
шлог пројекта добро доћи.
   Не радите седам дана у недељи у било које доба. Иако радите 
од куће, то не значи да треба увек да будете доступни. Успоставите 
неке границе са клијентима тако што ће знати у које време могу да 
вас контактирају, а када сте недоступни.
   Будите активни. Када радите од куће, лако можете упасти у коло-
течину. Сетите се да треба да излазите, да се крећете и водите рачуна 
о свом здрављу.
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Србија на Mеђународном сајму прехране у Москви - WorldFood

Јавни позив у оквиру COSME програма
за подршку сектору МСПП

Представници српских компанија имали су чак 500 билатералних разговора и састанака са 
потенцијалним партнерима из Русије и других држава заинтересованих за увоз хране из Србије

ДОГОВОРЕНИ ПОСЛОВИ ВРЕДНИ ПРЕКО 17 МИЛИОНА ЕВРА

ПОДРШКА У ОБЛАСТИ 
МОДНЕ ИНДУСТРИЈЕ

И ТУРИЗМА
Агенција за мала и средња предузећа ЕУ објавила је јавни 

позив у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и 
средњих предузећа и предузетништва. Реч је о подршци у об-
ласти модне индустрије и туризма, саопштило је Министарство 
привреде.

Укупан износ буџета јавног позива је 2,6 милиона евра, од 
чега је за модну индустрију опредељено 1,6 милиона, а за тури-
зам милион евра. Рок за подношење пријава је 19. октобар ове 
године, а одабрани пројекти биће суфинансирани максимално до 
75 одсто њихове укупне вредности.

На јавни позив се могу пријавити пројекти развоја нових 
производа и материјала, дизајна и производње, малопродаје и 
маркетинга, као и пројекти усмерени ка развоју креативних ин-
дустрија у различитим облицима туризма, и то на тржишту ЕУ 
или међународним тржиштима.

„Овај инструмент COSME програма усмерен је на уна-
пређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим 
организацијама за подршку високотехнолошким, иновативним 
и креативним старт-ап компанијама и малим и средњим преду-
зећима“, наводи се у саопштењу.

Подносиоци пријаве морају да формирају међународни кон-
зорцијум који чине најмање четири правна субјекта из три земље 
ЕУ или земаља чланица COSME.

ЗДРАВО-ДОМАЋЕ-ПРИРОДНО 
29. и 30. септембра у Зајечару

На Mеђународном сајму прехране у Москви - WorldFood, ком-
паније из Србије, према првим анализама, договориле су 
нове извозне послове вредне преко 17 милиона евра. Наступ 
српске привреде на овој престижној светској манифестацији 

организовали су Привредна комора Србије (ПКС) и Развојна агенција 
Србије (РАС), уз подршку УНДП Србија.

Представници српских компанија на сајму WorldFood, који је 
одржан од 11. до 14. септембра, имали су чак 500 билатералних раз-
говора и састанака са потенцијалним партнерима из Русије и других 
држава заинтересованих за увоз хране из Србије.

„Руски федерални и регионални трговински ланци и дистрибу-
тери веома су заинтересовани за производе из Србије, почев од кон-
диторске индустрије, преко месних прерађевина, свежег, смрзнутог 
и прерађеног програма воћа и поврћа, до разних врста напитака и 
еко-производа“, рекао је Дејан Делић, директор представништва 
ПКС у Русији.

Национални штанд Србије посетила је делегација „Магнита“, 
највећег руског трговинског ланца, чији пласман робе се реализује 
кроз мрежу од 15.000 продајних објеката. У периоду од 2014. до 2016. 
године „Магнит“ је из Србије увезао прехрамбене производе у вред-
ности од 187 милиона долара, а како су оценили менаџери набавке 
овог ланца, сарадња са српским компанијама је стабилна и сигурна, 
без неочекиваних ситуација.

На сајму у Москви учествовало је 1.500 излагача из 65 земаља. 
Привредна комора Србије, уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) у Србији и Развојна агенција Србије, организовале 
су наступ 15 домаћих компанија из сектора производње и прераде 
воћа и поврћа, кондиторских и еко-производа, месних прерађевина 
и пића.

Производне и извозне капацитете су представили: Агропром 
Горњи Таванкут, Бахус Параћин, Карнекс Врбас, Ћирић Агро Тител, 
ЕкоАгри Србија Бела Црква, ГМП Јарменовци, ИТН група Београд, 

Јафа Црвенка, Југпром Лесковац, Лучић група Сомбор, Миракс Аграр 
Београд, Вино Жупа, ПИК Јужни Банат Бела Црква, Пионир Суботи-
ца, Златиборац Мачкат.

Штанд су посетили државни секретар Министарства пољоприв-
реде Богдан Игић, специјални саветник министра пољопривреде 
Предраг Лучић, амбасадор Србије у Русији Славенко Терзић и одр-
жали састанак са заменицима министра пољопривреде Руске Феде-
рације Јевгенијем Громиком и Јевгенијем Непоклоновим, током 
којег су договорени наредни кораци у заједничким активностима.

Српске фирме су заинтересоване за наступ и учешће на сличним 
сајамским манифестацијама у Русији, Заједници независних држа-
ва, на Блиском истоку.

ПКС уз подршку Програма УНДП у Србији и Развојна агенција 
Србије ускоро почињу организацију наступа српске привреде на 
предстојећој, највећој међународној изложби хране у Руској Федера-
цији - Продекспо 18.

У Зајечару ће 29. и 30. септембра бити одржан 6. Међународни 
сајам „Здраво-домаће-природно“, као и сајмови финансирања и ту-
ризма. Циљ манифестације је промоција домаћих, традиционалних, 
домаћих производа и прилика за повећање производње, ширење тр-
жишта, као и размена знања и искустава.

У оквиру Сајма финансија на једном месту окупиће се представ-
ници банака и осигуравајућих кућа из региона да представе своје по-
нуде, а Сајам туризма биће прилика да се представе туристички по-
тенцијали, природни ресурси и различите интересантне дестинације.

Сви учесници и посетиоци имаће прилику да присуствују разли-
читим едукативним семинарима и дегустацији производа. Најављује 
се учешће великог броја излагача из Србије и региона, а улаз је 
бесплатан. 

www.pks.rs



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


