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РЕАЛНА СЛИКА
ТРЖИШТА РАДА

ТЕМА БРОЈА – Анкетом је обухваћено 5.000 послодаваца. 
Истраживање је добра база за креирање политике запошљавања 

и образовања, како би се изашло у сусрет правим потребама 
тржишта рада
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Јована Врећо Србислав Антонијевић

Одобрено запошљавање 234 здравствена радника

Предност лекарима који су студије медицине завршили са високом просечном 
оценом и онима који су дуго волонтирали

Одржан „Job Fair 16” У Новом Пазару додељени сертификати и уговори 
о бесповратној помоћи за покретање бизниса

Сајам послова и пракси за студенте и дипломце 
технолошких и природно-математичких 

факултета посетило више од 5.000 студената

Грантови за куповину неопходне опреме 
од 3.000 до 10.000 евра. Укупна вредност 

одобрених пројеката 183.307 евра

КОНКУРС ЗА 129 ЛЕКАРА

КРЕИРАЈ СВОЈУ 
БУДУЋНОСТ

ПОДРШКА МЛАДИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Министар здравља Златибор Лончар каже да је одобрено запошљавање 234 здравствена радника, а да ће до краја го-
дине још најмање толико њих добити посао у здравственим установама. 

„Од 234 здравствена радника, 129 су лекари. Одобрење је стигло, сада следи конкурс. Водиће се рачуна да посао добију 
лекари који су студије медицине завршили са високом просечном оценом, они који су дуго волонтирали, који су се истакли, 
који су се жртвовали да раде без иједног динара“, рекао је Лончар и додао да ће са новим конкурсом број запослених у здрав-
ству у последње две године достићи цифру од 3.000 радника, да је од тога 1.300 лекара, а да је одобрено 4.000 специјализа-
ција. Српском здравству у овом моменту највише недостају анестезиолози, радиолози, педијатри, неуролози. 

Сваког првог понедељка и уторка у новембру, већ 12 го-
дина, одржава се „Job Fair“ - Сајам послова за студенте и ди-
пломце техничко-технолошких и природно-математичких 
факултета универзитета у Србији. И овога пута одржан је у 
Згради техничких факултета Универзитета у Београду. Орга-
низатори, БЕСТ Београд и EESTEC LK Београд, и ове године су 
имали за циљ да повежу младе инжењере са представници-
ма компанија које успешно послују у нашој земљи.

„Сама идеја је да колегама омогућимо и покажемо 
да у Србији ипак може да се запосли у струци“, каже члан 
EESTEC-а Марко Младеновић.

Координатор за односе с јавношћу Радмила Лалић за-
пажа да интересовање студената за овај сајам расте из годи-
не у годину. 

„Према незваничним подацима, посећеност је порасла у 
односу на прошлу годину. Поделили смо свих 3.000 брошура, 
а кроз сајам је прошло више од 5.000 студената. На штандови-
ма компанија остављено је преко 450 CV-а”, наводи Лалићева.

За студенте завршних година обезбеђене су праксе у 
компанијама, где могу да ураде и своје дипломске радове уз 
помоћ ментора. 

Ања Дакић, студент четврте године Електротехничког 
факултета, долази на сајам другу годину заредом, а сада је 
била и на симулацији интервјуа.

„Свиђа ми се што путем интеракције са компанијама 
можемо да се упознамо са њиховим системом рада, као и 
вештинама које се од нас траже када завршимо овај факул-
тет“, каже Ана.

Међу најтраженијим студентима су млади из ИТ струке, 
али интересовање послодаваца за иновативне, проактивне и 
вредне студенте довело је до већег броја пракси и за студенте 
природно-математичких наука, телекомуникација, енерге-
тике, организационих наука, машинства и пољопривреде.

Главни покровитељ сајма је била компанија Мајкрософт 
Србија. Ове године је било 46 златних, сребрних и бронзаних 
покровитеља, међу којима су: Ериксон, Асеко, Теленор, НИС, 
Неткаст, ВИП, Комтрејд, Зилке, Телеком Србија, Телесајн, Ер 
Србија, Сименс и многи други.

У Новом Пазару је протекле недеље одржан скуп под на-
зивом „Твоја идеја, наша подршка“, поводом доделе сертифи-
ката и уговора о бесповратној помоћи за покретање бизниса 
за 22 млада предузетника. Европска унија и Влада Швајцар-
ске у оквиру програма „Европски прогрес“ подржале су мла-
де предузетнике и предузетнице из 14 општина на југоисто-
ку и југозападу Србије, доделом бесповратних средстава за 
набавку опреме за покретање бизниса.

Скупу су присуствовали представници Делегације ЕУ, 
релевантних државних институција, партнерских организа-
ција и пројеката из 34 општине на југоистоку и југозападу 
Србије, а сертификате је будућим предузетницима уручио 
Мајкл Давенпорт, шеф Делегације ЕУ у Србији.

Позив је трајао од 28. марта до 11. маја 2016. године. 
Заступљене су биле делатности из сфере прераде и кон-
зервисања воћа, поврћа и прехрамбених производа (шест 
новооснованих предузећа), информационих технологија и 
специјализоване дизајнерске делатности (пет предузећа), 
производње дрвета и производа од дрвета (четири преду-
зећа), производње текстила и одевних предмета (три преду-
зећа) и осталих делатности производње (млинских произво-
да, папира и др. - четири предузећа). 

Грантови за куповину неопходне опреме износили су од 
3.000 до 10.000 евра, а укупна вредност одобрених пројеката 
је 183.307 евра.

Свечаности је присуствовала и Дијана Јемуовић, коор-
динатор Испоставе Рашка Филијале Краљево. НСЗ је сарађи-
вала на овом пројекту информишући, саветујући и мотиви-
шући млада незапослена лица да се отисну у предузетничке 
воде.



ТЕМА БРОЈА    Национална служба за запошљавање спроводи анкету међу послодавцима

РЕАЛНА СЛИКА ТРЖИШТА РАДА

Национална служба за запо-
шљавање већ шесту годину за-
редом спроводи годишњу Ан-
кету послодаваца. Анкетари су 

на терен изашли 1. новембра, а посло-
давци могу да се о свим питањима уна-
пред информишу на сајту www.nsz.gov.
rs. Подаци ће се прикупљати до краја 
овог месеца, а први резултати се оче-
кују до краја године. Истраживање ће 
представљати добру базу за креирање 
политике запошљавања и образовања, 
како би се изашло у сусрет правим по-
требама тржишта рада, у складу са ре-
алним потребама привреде.

Анкетираће се потребе и захтеви 
послодаваца, у смислу компетенција 
радника, могућег простора за проши-
рење запошљавања, запошљавања 
особа са инвалидитетом, проблема у 
запошљавању нових радника, као и не-
достајућих знања и вештина и потреба 
за обукама запослених у компанијама.

Анкетом која се спроводи у свих 30 
филијала НСЗ обухваћено је 5.000 ма-
лих, средњих и великих послодаваца 
из свих привредних области. Добијени 
резултати свакако ће представљати 
реалну слику онога што ће се дешава-
ти на привредном плану, као и планове 
послодаваца за наредну 2017. годину.

Добро је познато да се већ година-
ма говори о неусклађености понуде и 
потражње на тржишту рада. Практи-
чне циљеве ове анкете треба сагледа-
ти како на националном нивоу, доно-
шењем Националног акционог плана 
запошљавања, тако и на локалном ни-
воу, јер ће активне мере које НСЗ сваке 
године реализује значити и локалним 
самоуправама, које ће на овај начин 
имати јасан увид у трендове и потребе 
локалног тржишта и усмеравати ста-
новништво ка занимања за којима по-

стоји реална потреба. Бенефите имају и 
образовне институције, јер ће добијени 
резултати омогућити креаторима обра-
зовне политике да одређене образовне 
програме усмере према конкретним 
потребама послодаваца, како би се 
деца школовала за будући посао, а не за 
биро рада.

Анализа раније спроведених анке-
та показала је да послодавцима дипло-
ма о стеченом образовању није довољ-
на. Велики значај придаје се додатним 
знањима и вештинама, па је познавање 
рада на рачунару одавно постало стан-
дард, као и познавање макар једног 
страног језика. Послодавци све више 
воде рачуна о томе да ли потенцијални 
кандидат може да ради у тиму, да ли 
самостално решава проблеме и колико 
је спреман да се додатно едукује.

Када су у питању занимања, до 
посла лако долазе инжењери елек-
тротехнике, ИТ стручњаци, инжењери 
електронике, машинства и грађевине 
са одговарајућим лиценцама, мате-
матичари, наставници страних језика, 
лекари са одговарајућим специјализа-
цијама, и то анестезиолози, кардиоло-
зи, офталмолози, гинеколози, дипло-
мирани фармацеути, затим стручњаци 
за финансије - рачуновође. Када је реч 
о нижем степену образовања, до посла 
најлакше долазе оператери на ЦНЦ ма-
шинама, заваривачи, аутотроничари/
мехатроничари, књиговође, рачуно-
вође, занимања у области неге старих 
и здравствене неговатељице, медицин-
ске сестре - специјалисти инструменти-
рања и козметичари. Такође, лакше је и 
куварима, електротехничарима, и то 
из области електронике, рачунара, ра-
чунарских мрежа и телекомуникација, 
потом и техничарима мехатронике, 
техничарима за биотехнологију, ком-
пјутерско управљање, техничарима 
обезбеђења. 

С друге стране, до посла теже до-
лазе политиколози, историчари умет-
ности и они који би радили у области 

текстилства и кожарства, тачније про-
фили попут помоћника прелца, прелци, 
кројачи текстила, ткачи, обрађивачи 
коже и крзна. Њих карактерише изра-
зита суфицитарност, јер у тим профи-
лима постоји далеко већи број особа на 
евиденцији НСЗ него што је број регис-
трованих слободних радних места. 

Ништа лакше није помоћницима 
дактилографа, дактилографима, уп-
равним техничарима, биротехничари-
ма, правним техничарима, правници-
ма. Један број нађе посао у струци, али 
све више њих посао тражи и у алтерна-
тивним занимањима.

Зато ће резултати анкете добро 
доћи и свима онима који траже посао 
или тек треба да се определе за зани-
мање. Будући да се ради о истражи-
вању од националног значаја, Нацио-
нална служба позвала је представнике 
најбројнијих асоцијација послодаваца и 
социјалних партнера - Привредне комо-
ре Србије, Уније послодаваца, Асоција-
ције малих и средњих предузећа, да се 
одазову и учествују у анкети.

Анкетом је обухваћено 5.000 послодаваца. Истраживање је добра база за креирање 
политике запошљавања и образовања, како би се изашло у сусрет правим потребама 

тржишта рада

Весна Пауновић

Анкетари су на терен изашли 
1. новембра, а о питањима 

послодавци могу да се унапред 
информишу на сајту

www.nsz.gov.rs

     ИСТРАЖИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА УСЛУГА

   Национална служба за запошља-
вање спроводи и годишњу Анкету о 
задовољству послодаваца квали-
тетом услуга у НСЗ, којом ће бити 
обухваћено 1.000 компанија. Такође, 
предвиђено је да се у току наредног 
месеца, на репрезентативном узорку, 
спроведе и Анкета о задовољству не-
запослених лица квалитетом услуга 
у НСЗ.
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У просторијама Привредне коморе 
Србије, прошле недеље одржана 
је презентација истраживања о 
положају младих са инвалиди-

тетом на тржишту рада у Београду. Ово 
је друго истраживање које је спровела 
НВО Секонс (SeCons) - Група за развојну 
иницијативу, реализовано у оквиру 
пројекта „Активацијом до инклузије у 
запошљавању - подршка младима са 
инвалидитетом“. Пројекат финансира 
Министарство омладине и спорта, а 
спроводи невладина организација Фо-
рум младих са инвалидитетом. 

Како је на скупу истакнуто, велики 
број младих са инвалидитетом активан 
је на тржишту рада у Београду, моти-
висани су и осећају се оспособљено за 
обављање радних задатака. 

„Локалне специјализоване шко-
ле, а такве је похађала половина њих, 
прате трендове на тржишту рада, у 
образовним програмима и савреме-
ним технологијама и настоје да децу са 
неком врстом инвалидитета што боље 
оспособе за тржиште рада, укључујући 
и стручну праксу, која је високо цење-
на од стране послодаваца“, рекао је др 
Слободан Цвејић из Секонса.

Цвејић је, међутим, истакао и да 
иако је још 2009. Закон о професионал-

ној рехабилитацији и запошљавању 
ОСИ приморао послодавце да запо-
шљавају ОСИ, на тржишту се створила 
специфична ниша која се могла приме-
тити још приликом првог истраживања 
2013. Послодавци, наиме, радије запо-
шљавају особе које имају лакши облик 
инвалидитета и за које су потребна 
мања прилагођавања радног места 
како би били укључени у радни процес 
и колектив. Ово доводи до својеврсне 
сегрегације младих са инвалидитетом 
на тржишту рада, иако се већина шко-
лује за тражена стручна занимања и 
потпуно су оспособљени да се укључе 
у процес рада.

Др Цвејић истиче и да млади са 
инвалидитетом најчешће раде на посло-
вима који су испод њихових квалифика-

ција, а неретко се дешава да послодавци 
погрешно перципирају њихову радну 
способност, па их распоређују на мање 
захтевне задатке или на послове са не-
пуним радним временом. Већина ради 
на привременим и повременим послови-
ма, краткорочно или у оквиру јавних ра-
дова или неких пројектних активности.

„Ова врста радног ангажовања је 
све чешћа и код младих који немају 
инвалидитет, међутим код младих са 
инвалидитетом трајна запосленост је 
вишеструко мања него међу осталим 
младим особама“, истакао је др Слобо-
дан Цвејић. 

У име Универзитетског центра за 
студенте са хендикепом говорила је 
Љерка Горић, која је представила рад 
Центра и напоменула да на универзи-
тетима у Србији тренутно студира 400 
младих са инвалидитетом, од чега 
највећи број у Београду, где је и степен 
прилагођености услова њиховим по-
требама највиши. 

Славица Балензада из Нацио-
налне службе за запошљавање пред-
ставила је актуелне програме подршке 
намењене особама са инвалидитетом 
и позвала и младе и послодавце да ис-
користе субвенције за запошљавање за 
које је држава одвојила средства.

Немачка организација Хелп - Hilfe zur Selbsthilfe у са-
радњи са краљевачком филијалом НСЗ, Регионалном аген-
цијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког 
округа и средњим стручним школама, уз подршку локалне 
самоуправе, реализовала је стручне обуке и праксу за 20 
практиканата. Шестомесечна пракса је реализована код 
послодаваца, уз менторинг наставника практичне наставе 
из средњих стручних школа. 

Циљ пилот-активности „Повећање запошљивости мла-
дих кроз професионалне обуке и праксу на послу“, у окви-
ру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућ-
ности запошљавања маргинализованих и угрожених група 
становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“, јесте уна-
пређење знања и вештина младих и незапослених и по-
већање могућности њиховог запошљавања. 

Координаторка пројекта Ана Молнар и градоначелник 
Краљева Предраг Терзић уручили су 2. новембра уговоре 
послодавцима за запошљавање 13 младих незапослених 
који су похађали стручне обуке и праксу од маја до октобра 
ове године. 

Пројекат спроводи немачка организација Хелп - Hilfe zur 
Selbsthilfe, а финансира Шведска агенција за међународну 
развојну сарадњу - СИДА. Укупна вредност пројекта је 1,8 
милиона евра и реализује се од маја 2014. до августа 2017. 
године.

Послодавци ће добити помоћ у опреми у вредности од 
3.000 евра по запосленом. Локална самоуправа суфинанси-
ра 20 одсто од вредности опреме, а месечна примања запос-
лених не могу бити испод законом гарантоване минималне 
зараде.

„Значајно је што је Хелп одлучио да Краљеву помогне 
у решавању највећег проблема - незапослености младих 
људи“, рекао је градоначелник Краљева Предраг Терзић, на-
помињући да се ради исључиво о приватним предузећима, 
која су у овом програму нашла свој интерес, док су млади 
људи задовољни због могућности која им је пружена.

СВЕ ЧЕШЋЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ
Истраживања о положају младих са инвалидитетом на тржишту рада у Београду

Млади раде на пословима који су испод њихових квалификација. Трајна запосленост 
вишеструко мања него међу осталим младим особама

Сарадња са немачком организацијом „Хелп“

Месечна примања запослених не могу бити испод гарантоване минималне зараде
ПОМОЋ ОД 3.000 ЕВРА У ОПРЕМИ 

Србислав Антонијевић

В. Пауновић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

238
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                           12
Медицина                                            13
Грађевинарство и индустрија          15
Пољопривреда          16
Саобраћај и везе                                  16
Наука и образовање                      17
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Канцеларија за ревизију система 
управљања средствима Европске уније 

Положај који се попуњава:

Директор Канцеларијe за ревизију система 
управљања средствима Европске уније - положај у 

другој групи
Опис послова: руководи, планира и надзире рад Канцеларије; додељује 
дужности руководиоцима одељења; одлучује о правима, обавезама и дуж-
ностима запослених; обавља друге дужности у складу са законом; одговоран 
је за све независне екстерне ревизије које Kанцеларија обавља у својству 
ревизорског тела; одговоран је за систем контроле квалитета у окви-
ру Канцеларије; одговоран је за припрему и доношење ревизорске стра-
тегије, укључујући методологију, методе узорковања за ревизије акција и 
трансакцијa и планирање ревизија; одговоран је за припрему и доношење 
годишњих ревизорских мишљења и ревизорских извештаја; одговоран је за 
давање мишљења о свим завршним рачунима (валидност завршног захтева 
за плаћање и тачност финансијских информација); одговоран је за сва оста-
ла питања која захтева или Оквирни споразум или финансијски споразуми 
потписани са Европском комисијом, уколико то није већ прописано законом.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; знање енглеског језика; познавање рада 
на рачунару; посебна стручна акредитација или сертификација у области 
ревизије; најмање 9 година професионалног искуства у области ревизије; 
искуство у интерној и/или ревизији (искуство стечено у раду као независни 
ревизор за појединца, Владу, компанију, правно лице или неку другу орга-
низацију); искуство у планирању, извршавању и извештавању о оператив-
ним, финансијским, регулаторним ревизијама и ревизијама које се односе 
на усклађеност; искуство у спровођењу ревизија везаних за претприступну 
помоћ ЕУ; релевантно искуство у раду са Државном ревизорском институ-
цијом; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга 
Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на поло-
жају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Немањина 11.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са крат-

ким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спре-
ми; доказ о посебној стручној акредитацији или сертификацији у области 
ревизије; најмање 9 година професионалног искуства у области ревизије; 
искуство у интерној и/или ревизији (искуство стечено у раду као независни 
ревизор за појединца, Владу, компанију, правно лице или неку другу орга-
низацију); искуство у планирању, извршавању и извештавању о оператив-
ним, финансијским, регулаторним ревизијама и ревизијама које се односе 
на усклађеност; искуство у спровођењу ревизија везаних за претприступну 
помоћ ЕУ; релевантно искуство у раду са Државном ревизорском институ-
цијом; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту), доказ о знању енглеског језика; 
доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже 
практичној провери вештине рада на рачунару.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или  суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за упра-
вљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са наз-
наком “За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за 
који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, од 10 до 12 
часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање кадро-
вима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће 
одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије за ревизију сис-
тема управљања средствима Европске уније, на интернет страници Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет 
страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о система-
тизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог 
конкурса.

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

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 7  16.11.2016. | Број 700 |   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија - Управа за дуван, на основу чл. 54 и 55 Закона о 
државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014) и 
члана 17 став 1, члана 19 ст. 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10211/2016 
од 26. октобра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВИ ЗА ДУВАН

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - 
Управа за дуван, Ресавска 24, Београд 
II Радно место које се попуњава:

Радно место за комуникационе и опште послове, у 
звању млађи саветник

1 извршилац
Опис послова радног места: врши ажурирање података на веб-сајту 
Управе и на порталу е-Управе; идентификује и иницира отклањање застоја у 
раду база података и информационог система Управе, сарађује са државним 
органима и привредним субјектима у вези са одржавањем и сервисирањем и 
набавком нове рачунарске и друге техничке опреме, стара се о безбедности 
база података Управе и заштити података од злоупотребе, врши бекапо-
вање података насталих у раду Управе и сходно томе координира актив-
ности између организационих јединица; учествује у изради нацрта плана 
набавки везано за набавку, текуће одржавање и поправку основних сред-
става у власништву Управе и у реализацији усвојеног плана; пружа технич-
ку подршку запосленима; учествује у припреми нацрта пројеката и пратеће 
пројектне документације; oбавља послове у вези са спровођењем прописа 
који уређују област управљања отпадом, заштиту од елементарних непого-
да и других несрећа, електронског пословања, информационих технологија 
и припрема извештаје и информације; даје стручну подршку у правилној 
примени прописа из области канцеларијског пословања и архивирања и о 
томе сачињава извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким 
студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет годи-
на радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, Internet, познавање SQL и 
Access базе података); познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о дувану, Закона о електронском 
документу, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и 
Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 
- провераваће се усменим   путем; познавање рада на рачунару (MS Word, 
MS Excel, Internet, познавање SQL и Access базе података) - провераваће 
се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања и организационе способности - писмено путем стан-
дардизованих тестова; вештина комуникације - провераваће се  усменим 
путем; познавање енглеског језика - провераваће се увидом у сертификат 
или неки други доказ.

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, Ресавска 24

V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа 
за дуван, 11000 Београд, Ресавска 24, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ружи-
ца Петровић, телефон 011/3021-823

VII Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 

престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

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

IX Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изја-
ва у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње; оригинал или оверена фотокопија 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 оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити у ком периоду и на којим пословима је стечено радно искуство и 
са којом стручном спремом); оригинал или оверана фотокопија сертификата 
или другог доказа о познавању енглеског језика.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општи-
ни или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ 
уверење о положеном правосудном испиту. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити 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-страници Управе за дуван: www.duvan.gov.rs, у делу „Запошљавање/
Конкурси за извршилачка радна места”.

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

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

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидат који нема положен државни 
стручни испит може се примити на рад под условом да положи државни 
стручни испит до окончања пробног рада.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вешти-
на, обавиће се почев од 15. децембра 2016. године у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама 
Министарства финансија - Управе за дуван, Београд, Ресавска 24, о чему ће 
учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или 
адресе које наведу у својим пријавама.

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

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Mинистарства 
финансија - Управе за дуван - www.duvan.gov.rs, веб-страници Службе за 
управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на веб-страници (порталу) е-Упра-
ве и у периодичном издању огласа „Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за вете-
рину, на основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник РС”, број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-8113/2016 од 15.09.2016. годи-
не, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за ветерину, Омла-
динских бригада 1, Нови Београд

II Радно место која се попуњава:

1. Радно место ветеринарски инспектор за послове 
инспекцијског надзора и контроле у извозним 

објектима, у звању саветник
Група ветеринарске инспекције за послове 

инспекцијског надзора и контроле у извозним 
објектима, Одељење за послове инспекцијског 

надзора и контроле у Управи за ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши непосредан инспекцијски надзор и проверу испуње-
ности ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова хигије-
не хране у објектима за производњу хране, производа и споредних произво-
да животињског порекла за извоз и вршења надзора у истим; врши проверу 
спровођења НАССР плана, плана мониторинга, врши контролу међународ-
них потврда о здравственом стању увезене пошиљке, проверу обрачуна и 
наплате накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки 
хране, производа и споредних производа животињског порекла у произ-
водњи и промету намењених извозу; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области ветеринарске нау-
ке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринар-
ске делатности и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и здрав-
ствене заштите и добробити животиња - провераваће се усмено; познавање 
прописа који регулишу област инспекцијског надзора - провераваће се усме-
но; познавање Закона о општем управном поступку - провераваће се усме-
но; знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације - провераваће се усмено.

III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Алар-
гић, телефон: 011/3621-958.

VII Општи услови за запослење на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци.

VIII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се 

води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се 
потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општи-
ни или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени 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 еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - www.minpolj.gov.rs, у делу „Кон-
курси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе, 
како би орган могао даље да поступа.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не, 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 просторијама Палате „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило) и у просторијама Минис-
тарства пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 
22-26, почев од 01.12.2016. године, o чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени електронском поштом или телефонским путем, на контакте које су 
навели у пријави.

Напомена: За радно место радни однос се заснива на неодређено време. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпу-
не, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

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

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Послови Канцеларије за младе
пријем у радни однос особе са инвалидитетом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: IV степен стручне спреме, завршена гимназија, пољопривредна или 
техничка школа, једна година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима управе. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту 
за рад у органима управе, уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије 
од 6 месеци), акт надлежног органа којим је утврђена инвалидност и потвр-
ду о радном искуству. Сва документа неопходно је приложити у оригина-
лу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана 
од дана оглашавања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на оглас са потпуном документацијом доставити на 
адресу: Општинска управа Општине Неготин, Служба за заједничке послове 
Општинског услужног центра и информатике, 19300 Неготин, Трг Стевана 
Мокрањца 1.

Администрација и управа 
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ЧАЧАК
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
32300 Горњи Милановац, Таковска 2

Нормативно-правни и управни послови у стамбено-
комуналној области, урбанизму и легализацији и 

озакоњењу објеката
УСЛОВИ: VII степен (240 ЕСПБ), високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу 
друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године - завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачу-
нару и 1 година радног искуства.

Оперативни послови на реализацији пројеката
на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, најдуже шест месеци

УСЛОВИ: VII степен (240 ЕСПБ), високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовном пољу 
природно-математичке науке или друштвено-хуманистичке науке, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године, завршен 
правни, економски факултет или ПМФ, положен испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност и 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова, који 
не могу бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или овереној 
фотокопији, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Административно-технички послови, скупштински 
послови

у Одељењу за општу управу, скупштинске и 
заједничке послове, на одређено време од 12 

месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, техничког смера или гим-
назија, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Кандидат мора да испуњава и опште услове из чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то: да је држављанин РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа 
подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КРАГУЈЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Чика Матина 5
тел/факс: 034/355-450, 355-449

e-mail: cpsukg@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу чл. 133 ст. 1 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2011), за директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: да има држављанство Републике Србије, да је стекло висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-

но на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да има нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да достави следећа документа: биографију, оверену фотокопију 
дипломе, програм рада установе за мандатни период за који се врши избор, 
уверење о радном стажу у струци, уверење о држављанству и уверење суда 
да лице није под истрагом и да није кривично гоњено. Пријаве са доказима 
о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор и имено-
вање директора”.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Послови издавања грађевинских и употребних 
дозвола

у Одељењу за привреду, Одсек за урбанизам, 
стамбено-комуналну делатност и заштиту животне 

средине, на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу правних 
наука; 1 година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима 
државне управе; познавање рада на рачунару. Општи услови из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 81/05, 83/05 и 23/13): да 
је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву на оглас доставити, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији: доказ о школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под 
истрагом, односно да није кажњаван (доказ основног суда, основног и вишег 
тужилаштва и МУП-а, не старије од 6 месеци), уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран). Пријаве са дока-
зима о испуњености свих услова из огласа доставити на горенаведену адре-
су, са назаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

НОВИ С А Д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/2102-260

Приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
држављанин РС, да је пунолетно, да има општу здравствену способност и да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу), кандидати морају испуњавати и посебне усло-
ве: стечено високо образовање из научно-образовне области грађевинско 
инжењерство - дипл. инжењер грађевинарства у обиму од 240 ЕСПБ бодова 
или мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, без радног искуства у прописаној стручној спреми.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању услова из чла-
на 6 Закона о радним односима у државним органима (извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано 
и уверење о општој здравственој способности), доказе о стручној спреми, 
доказ да кандидат не поседује радно искуство, а лица која имају радно иску-
ство и потврду послодавца на којим пословима и са којом стручном спремом 
је остварен радни стаж. Приправник ће се оспособљавати у Служби за урба-
низам, имовинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, на пословима 
урбанизма и грађевинарства. Кандидати су у обавези да доставе оригина-
ле, односно оверене фотокопије докумената. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Администрација и управа
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ПАНЧЕВО
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и 
рурални развој

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из научне области 
правних, економских, гео-наука или биотехничких наука - пољопривреда 
(дипломске академске студије - мастер, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 5 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да поседује општу здравствену способност; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској 
управи. Пријаве за заснивање радног односа на одређено време са докази-
ма о испуњавању услова, осим доказа о општој здравственој способности и 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати лично или путем 
поште на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Послови писарнице
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, једна година 
радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити доказе: да је лице државља-
нин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану струч-
ну спрему (оверена фотокопија дипломе), да има прописано радно иску-
ство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној 
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се 
спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужни-
ци и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2

тел. 027/324-040

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Прокупље

на период од 5 година 
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане чланом 54 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), и то: 
стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године; положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. Поред посеб-
них услова, кандидат мора да испуњава и опште услове прописане чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас 
кандидат прилаже следећу документацију, у оригиналу или у овереној фото-
копији: диплому о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о поло-
женом испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, 
лекарско уверење, уверење да није под истрагом (уверење издаје надлежни 
суд) и доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-

ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска упра-
ва). Доказ о испуњености услова опште здравствене способности доставља 
изабрани кандидат. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“, са назнаком: „Пријава на оглас за 
постављење заменика начелника Општинске управе Општине Прокупље“, 
на горенаведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Оглас објављен 26.10.2016. године се поништава се за радно 
место: шеф Одсека трезора у Одељењу за привреду и финансије, 
на одређено време ради замене привремено одсутне запослене.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за израду пројеката и послове развоја - 
координатор Канцеларије за младе

на одређено време до 2 месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економ-
ских, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани 
економиста, дипломирани менаџер или дипломирани политиколог, 1 година 
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачу-
нару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, 
да су пунолетни, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

222240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за спровођење обједињење процедуре, 
комуналне послове и грађевину
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу технич-
ко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - дипломирани грађевински инжењер, дипломирани 
инжењер архитектуре, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Руководилац Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове

УСЛОВИ: високо образовање стечено на друштвено-хуманистичким или тех-
ничко-технолошким студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани правник, дипломирани економиста, дипломирани 
менаџер, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани грађевински 
инжењер или дипломирани машински инжењер, 3 године радног искуства 
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште 
услове, и то: да има држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 

Администрација и управа 
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неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву о испуња-
вању услова огласа кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној 
спреми, уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривич-
но дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се након 
доношења одлуке о избору. Пријаве на оглас доставити на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Послови привреде
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог 
Опис посла: обавља послове по основу Споразума са Агенцијом за привред-
не регистре, издаје уверења о којима се води службена евиденција, обрачун 
накнаде АПР-у, сарадња са фондом ПИО за осигурање, Пореском управом 
и другим органима израда решења о категоризацији угоститељских обје-
ката, сарађује са Одсеком за локални економски развој у вези са развојем 
привреде локалне самоуправе, обавља послове у вези са запошљавањем, 
самозапошљавањем, приправништвом, стручном праксом, јавним радовима.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и стечен академски назив дипломирани/
мастер економиста; једна година радног искуства у оквиру захтеване струч-
не спреме. Кандидат поред наведених посебних услова мора да испуњава и 
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима, односно: да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је 
дужан да као доказе о испуњавању услова приложи следећу документацију: 
биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје 
орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (ове-
рена фотокопија радне књижице, поврда, уверење). Након одлуке о избору, 
а пре уручења решења о заснивању радног односа, изабрани кандидат је у 
обавези да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје 
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у 
оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о држављан-
ству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од 
шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или предајом на шал-
теру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узимане у разматрање. За све информације у вези са огласом контакти-
рати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, 
локал 121.

ВАЉЕВО
ГРАД ВАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,

ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови ИТ администратора
у Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас 
може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да 
није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посебне услове: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног ста-
жа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова, кандидати под-
носе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном струч-
ном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не 
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности 
и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доста-
вити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком “За избор 
кандидата - за послове ИТ администратора - пријава на оглас (име и пре-
зиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урба-
низам и комуналне послове).

ВРАЊЕ
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-207, 452-203

Шеф буџетских послова, трезора и финансија
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет - смер 
финансије, положен стручни испит за рад у органима државне управе и нај-
мање 1 година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у Општинској управи. Пријаве са доказима о испуњавању услова, у погледу 
општих и посебних услова, подносе се у року 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се предати лично у Општин-
ском услужном цетру или путем поште на горенаведену адресу.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Масуричка бб

тел. 017/815-935

Дипломирани социјални радник
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: ВСС - факултет политичких наука, група социјални рад и социјална 
политика, 1 година радног искуства.

Психолог
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група психологија и 1 година рад-
ног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следеће доказе о 
испуњености услова: диплому или оверени препис (копија) исте, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису под 
истрагом, доказ о радном искуству. Стручна оспособљеност, знања и вешти-
не оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз 
пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају 
услове утврђене конкурсом. Рок за подношење пријава је 15 дана.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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      Трговина и услуге

РАДЊА „ТРИКО ПЕШИЋ”
18205 Нишка Бања, Царице Теодоре 22

Кројач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пожељно искуство на послови-
ма шивења на равној, оверлок и ибердек машини. Телефон за контакт: 
064/124-08-94.

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пожељно искуство на пословима 
кројења. Телефон за контакт: 064/124-08-94.

„КОНТО КЊИГОВОДСТВЕНО“ ДОО
21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26

e-mail: knjigovodstvo@conto.rs

Књиговођа
на одређено време 2 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - организатор рачуноводственог 
пословања; VI/1 степен - организатор књиговодствених послова или књи-
говођа билансиста; V степен - књиговодствени ликвидатор или књиговођа 
контиста или IV степен - књиговођа. Јављање кандидата на горенаведени 
мејл. Рок за пријаву: до 30.11.2016.

„НАШ ДРУГИ ДОМ“
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ

21000 Нови Сад, Богобоја Атанацковића 20
тел. 064/4026-617

Хигијеничарка
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен, лица без занимања и стручне спреме. Јављање кандида-
та на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 24.11.2016.

„Т&З СТРАЖИЛОВО“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Димитрија Аврамовића 5

тел. 065/9064-567

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV, III, II степен - помоћни кувар или I степен стручне спреме; 
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. 
Рок за пријаву: до 24.11.2016.

AGENCIJA “DEVIVADE 011”
11070 Нови Београд, Пеђе Милосављевића 18/5

тел. 062/212-807

Трговац - продавац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање рада 
на рачунару (MS Office).

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21208 Сремска Каменица, Институтски пут бб

тел. 021/4805-900

Монтер за одржавање централног грејања
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен, инсталатер грејања, обука за универзалног заваривача; 
рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горена-
ведени број телефона. Рок за пријаву: до 23.11.2016.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21208 Сремска Каменица
тел. 021/4805-900

Молер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен, молер - фарбар. Пожељно искуство на истим или слич-
ним пословима. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 24.11.2016.

СТР ДРВАРА „БАЈНАТКА“
24000 Суботица, Ивана Антуновића 64

тел. 024/554-879, 063/528-359

Физички радник у дрвари
4 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира 
на радно искуство. Јављање кандидата лично на адресу послодавца или на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 08.12.2016. године.

СЗТР “НОВА ПАЛМА ПЛУС”
21000 Нови Сад, Народног фронта 2

тел. 021/450-020

Продавац у пекари
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горе-
наведени број телефона. Рок за пријаву: до 6.12.2016.

ПОСЛОВНИ СИСТЕМ ДОО
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

тел. 011/319-36-24, 064/648-55-91

Службеник обезбеђења и ППЗ
на одређено време до 12 месеци 

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 
до 12 месеци, пожељан курс руковања ватреним оружјем и обавезно ППЗ, 
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика (почетни ниво), 
положен стручни испит из ЗОР-а, да кандидати нису кривично осуђивани, 
пробни рад 6 месеци. Пријаве слати поштом или на e-mail: poslovni sistem.
fto@gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

PRESTIGE LUX DOO
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 24а

тел. 064/834-6101

Помоћни радник
у кухињи хотела, на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без обзира на занимање; пожељно рад-
но искуство на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 064/834-6101. Оглас је отворен до 30.11.2016. године.

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО
Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Металостругар 
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у траженом занимању, 6 месеци 
радног искуства у струци. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 
064/859-4405, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Трговина и услуге 

www.nsz.gov.rs
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ПЕКАРА „ТРПКОВИЋ“ ДОО
11000 Београд, Димитрија Туцовића 60

Продавац
3 извршиоца 

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Кан-
дидати могу да се јаве не бројеве телефона: 011/2457-821, 065/2457-821 
(Александра) или на имејл: pekaratrpkovic.posao@gmail.com. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

       Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Виша или средња медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

7 извршилаца
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефо-
ном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси прија-
ва. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља, 
поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити лично обавештени путем 
телефона.

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

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: меди-
цинска сестра - техничар.

Спремачица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона 063/273-293, Славко 
Данев. Рок за пријем пријава је 15 дана.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД

11000 Београд, Франше Д’Епереа 5

Возач
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме - возач 
моторног возила, возачка дозвола Б  категорије, 1 година радног искуства на 
пословима возача. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке 
дозволе, потврду о радном искуству на пословима возача. Пријаве на оглас 
послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас” и навођењем 
радног места на које се конкурише. Оглас се објављује на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови”. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за 
хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду 

биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као 
и доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б, извештај о 
извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима, 
уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак 
(уверење издаје надлежни суд), фотокопију уверења полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 
месеци, фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35213 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински или стомато-
лошки факултет, специјализација из области ДЗ и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите или завршен економски, прав-
ни или факултет организационих наука, завршена едукација из области 
здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите. Документацију доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса: 
пријаву на конкурс са биографским подацима, оверену фотокопију дипломе 
(доказ о стручној спреми), доказ о завршеној едукацији из области здрав-
ственог менаџмента (за кандидате под бројем II), оверену фотокопију радне 
књижице, очитану личну карту, лекарско уверење, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање функ-
ције, односно доказ да се против њега не води кривични поступак, издат од 
стране надлежног органа. Одлука о избору донеће се у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-174

Доктор стоматологије
у Служби стоматолошке здравствене заштите, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
Опис послова: спроводи превентивни стоматолошки програм, врши прегле-
де, поставља дијагнозу, изводи терапију и превенцију обољења чврстих и 
меких ткива усне дупље, обавља вађење млечних и сталних зуба, лечи обо-
лења слузнице уста и језика, упознаје пацијента са дијагнозом и начином 
терапије, учествује у изради зубно-протетичких помагала, врши систематске 
прегледе зуба предшколске и школске деце, обавља здравствено-васпит-
ни рад код школске и предшколске деце, бави се изналажењем етиологије 
каријеса и што ранијим откривањем каријеса, води медицинску докумен-
тацију и евиденцију, обавља све врсте послова и задатака који се односе 
на стоматолошку заштиту школске и предшколске деце и друге послове у 
домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно 
директора.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, 
положен стручни испит, здравствена способност за рад на радним местим 
са повећаним ризиком према Акту о процени ризика, познавање рада на 
рачунару. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном стоматолошком факултету, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију лиценце (уколико има радно 
искуство), потврда о радном искуству након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (уколико има радно искуство), 
кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

тел. 030/463-338

Доктор медицине
у Одељењу опште медицине са медицином рада, 

физикалном медицином и рехабилитацијом и 
здравственим амбулантама у сеоским насељима, 

на одређено време ради замене раднице на 
породиљском боловању

УСЛОВИ: доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; завршен приправ-
нички стаж; положен стручни испит; лиценца за рад. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 

Трговина и услуге / Mедицина
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Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фото-
копију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
за рад, потврду - уверење од НСЗ и кратку биографију. Изабрани кандидат је 
у обавези да пре закључивања уговора о раду приложи и лекарско уверење 
за рад. Пријаве са документацијом доставити на адресу ДЗ Бољевац.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ
“ЕУРОМЕДИКА”

21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 37
тел. 063/480-862

e-mail: euromedicamedlab@gmail.com

Лабораторијски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, медицинско-лабораторијски техничар; теренски рад. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 
19.11.2016.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - инструментарка
у Одељењу операционих сала, у Служби 

операционих сала и ендоскопске дијагностике 
и терапије Поликлинике на Клиници за дечју 

хирургију, на одређено време до 30.11.2016. године, 
због повећаног обима посла

Опис посла: инструментира код хируршких захвата према програму рада; 
води бригу о инструментаријуму, апаратури и осталом прибору за опера-
тивне захвате и њиховом одржавању (прање, дезинфекција, стерилизација 
и др.); учествује у сменском раду; обавља и друге послове из свог делокруга, 
а по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је начелнику, 
главној сестри Одељења и главној сестри Клинике. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: средња стручна спрема - IV степен, завршена 
средња медицинска школа, педијатријски или општи смер; положен струч-
ни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 
месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске упра-
ве, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV) са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
једне медицинске сестре - инструментарке у Одељењу операционих сала“.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије Службе за интензивну 

негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време до 31.12.2016. 

године, због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: средња стручна спрема, IV степен, завршена 
средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или меди-
цинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву 

се подносе, у оригиналу или овереној 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 кри-
вични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци), 
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, 
имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току шко-
ловања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обавља-
ти и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицин-
ске сестре - техничара на Одељењу неонатологије, на одређено време до 
31.12.2016. године”.

FENIX APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-2727

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар.

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут.

ОСТАЛО: стручни испит за здравствене раднике, рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.12.2016.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ
22406 Ириг, Војводе Путника 5

тел/факс: 022/469-030
e-mail: dzirig@open.telekom.rs

Возач санитетског возила
на одређено време до две године, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: IV или III степен 
стручне спреме, завршена средња школа, положен возачки испит Б катего-
рије, најмање 5 година искуства. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном, 
фотокопију личне карте, фотокопију возачке дозволе, диплому о завршеној 
средњој школи (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци), уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих не води 
кривични поступак и да нису осуђивани. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да достави лекраско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, 
као и уверења суда и полицијске управе са датумом након расписивања 
конкурса о томе да није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа са 
њим се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. На разговор ће бити позвани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти, 
лично или путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас за возача санитетског возила”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 12.10.2016. године у публикацији „Послови” 
поништава се за радно место дипломирани економиста, пробни 
рад 6 месеци. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани економиста
за рад у Одељењу правних и економско-

финансијских послова, на одређено време ради 
замене запосленог на дужем боловању

Опис посла: прати прописе из области финансијског пословања и стара 
се о њиховој примени, стара се о наменском трошењу средстава и о томе 
обавештава директора ДЗ; учествује у изради годишњих планова рада и 
финансијског плана; учествује у изради завршног рачуна; ради потребне 
извештаје, прати трансакције прихода и расхода; контролише веродостој-
ност и исправност документације на основу које се врше финансијске тран-
сакције; саставља предлог за плаћање; учествује у изради плана набавке; 
води аналитичку евиденцију потраживања и обавеза; води рачуна о заста-
релости потраживања; врши усаглашавање приликом књижења,обавља и 
друге послове своје струке по налогу директора. 
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да има стечену 
и високу стручну спрему - звање дипломирани економиста и да познаје рад 
на рачунару: Word, Excell и интернет. Кандидати подносе: молбу за пријем 
у радни однос и кратку биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе или сведочанства о завршеном факултету - звању 
дипломирани економиста, оверено уверење о завршеном курсу за рад на 
рачунару (Word, Excell и Интернет), фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте, фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су диплома или уверења издати на девојачко презиме). Оглас се 
објављује и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије 
(www.zdravlje.gov.rs). Кандидати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документа-
ција. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Дневној болници за хемодијализу Службе 

за интерну медицину, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, до истека 

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

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

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра - техничар 
или висока медицинска школа струковних студија, смер струковна медицин-
ска сестра и положен стручни испит, VI/1 степен - поседовање лиценце за 
рад; решење о упису у комору.

2. Дипломирани психолог
за рад у Служби за психијатрију, на одређено време 

ради замене привремено одсутне запослене, до 
повратка са боловања на рад или њеног престанка 

радног односа
УСЛОВИ: филозофски факултет, одсек за психологију и положен стручни 
испит, VII/1 степен стручне спреме.

3. Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране Службе за 
техничке, помоћне и друге сличне послове, на 

одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, до повратка са боловања на рад или 

њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: основна школа.

4. Одржавање чистоће у здравственим просторијама
за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката 
и простора Службе за техничке, помоћне и друге 
сличне послове, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до повратка са 

боловања на рад или њеног престанка радног односа
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

5. Одржавање чистоће у здравственим просторијама
за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката 
и простора Службе за техничке, помоћне и друге 
сличне послове, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене на неплаћеном 

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

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: За радна места под редним бројевима 1 и 2: доставити молбу 
за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе. За радна мес-
та под редним бројевима 3, 4 и 5: доставити молбу за пријем и биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су све-
дочанства издата на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани канди-
дати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву достави-
ти у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Оглас објављен 09.11.2016. у публикацији “Послови” поништа-
ва се за радно место: Доктор медицине, а за радно место: Доктор 
медицине на одређено време до 31.12.2016. године, због повећа-
ног обима посла, мења се тако што у делу који се односи на број 
извршилаца уместо: 1, треба да стоји: 2 извршиоца. У осталом делу 
оглас је непромењен.

Грађевинарство и индустрија

UNITEC CNC OBRADA METALA DOO
Земун, Угриновци, Земунска 303Г

e-mail: info@unitec-cnc.com

Оператер на ЦНЦ глодалици
са пробним радом од 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен машинске струке, познавање рада на рачунару, 2 године 
радног искуства на траженим пословима.

Оператер на ЦНЦ стругу
са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар обраде метала на машинама 
са нумеричким управљањем, познавање рада на рачунару, 2 године радног 
искуства на траженим пословима.

Металостругар
са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, металостругар, 2 године радног иску-
ства на траженим пословима.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија
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Металоглодач
са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, металоглодач, 2 године радног искуства 
на траженим пословима.

Брусач
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, брусач, 2 године радног искуства на 
траженим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу слати поштом на горенаведену адресу, 
на имејл: info@unitec-cnc.com или се директно пријавити путем телефона: 
060/5078-700, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДУЗЕЋЕ “БАЛКАН”
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

Ауто-електричар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: ауто-електричар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство на 
пословима ауто-електричара 60 месеци. 

Електро и аутогени заваривач
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: електрозаваривач; аутогени заваривач; возачка дозвола Б катего-
рије; атест за заваривање (пожељно); радно искуство 36 месеци.

Бравар монтер
за рад на терену и на висини, на одређено време до 

6 месеци
УСЛОВИ: бравар монтер, радно искуство: 36 месеци, возачка дозвола Б 
категорије. 

ОСТАЛО: Контакт са послодавцем лично, на горенаведеној адреси, сваког 
радног дана од 11 до 15 часова.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
21220 Бечеј, Републиканска 151

тел. 064/0353-776
e-mail: info@multi-test.rs

Магационер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: примање робе, припрема и издавање робе на захтев произ-
водње и трговине, администрација свих промена магацинских стања, одржа-
вање реда у магацину, инвентар, паковање, други (лаки) физички послови. 
УСЛОВИ: IV степен - магационер или економски техничар, пробни рад 3 
месеца, возачка дозвола Б и Ц категорије, основна информатичка обука, 
пожељно радно искуство, комуникативност, мађарски језик - виши или кон-
верзацијски ниво, енглески језик - средњи ниво, способност за решавање 
проблема као и за рад под притиском. Нудимо стално запослење и рад у 
добром и младом тиму. Рок за пријаву: до 30.11.2016. 

Машински инжењер
на одређено време 6 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства; пробни рад 6 месеци; енглески језик - средњи ниво; познавање 
3Д програма (Catia, AutoCAD, Solid Works, Inventor итд.); добро познавање 
рада на рачунару; пожељно је да кандидат буде тимски играч, комуникати-
ван и одговоран. Нудимо добре услове рада, са најсавременијим софтверс-
ким и хардверским алатима, разноврстан и динамичан посао, сталан посао 
после задовољавајућег пробног рада. Рок за пријаву: до 30.11.2016. 

Електроинжењер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер електротехнике и рачунар-
ства; пробни рад 6 месеци; извршавање електротехничких развоја; презен-
товање нових идејних решења; развијање софтвера (Lab View, TestStand); 

одржавање контакта са одељењем за механички развој; дизајнирање штам-
паних плоча (предност познавање Diptracе програма); комуникативност 
(познавање енглеског језика је обавезно); програмирање микроконтролера 
(АТМЕЛ); познавање линијских комуникационих протокола (I2C, SPI); спо-
собност за решавање проблема као и за рад под притиском; тимски дух; 
спремност на путовања. Нудимо стално запослење и рад у добром и мла-
дом тиму. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 
07.12.2016.

ДОО “ГП ОМЕГА”
21000 Нови Сад, Руменачки пут 53б

тел. 021/469-198
e-mail: gpomega@neobee.net

Грађевински техничар - шеф градилишта
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV степен - техничар нискоградње; пробни рад 2 месеца; возач-
ка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; рад ван просторија 
послодавца. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 19.11.2016.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

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

Помоћни радник у производњи
на одређено време 12 месеци

4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен, лице без занимања и стручне спреме.

Магационер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен, магационер.

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата на горенаведени 
број телефона и мејл. Рок за пријаву: до 24.11.2016.

 Пољопривреда

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
“Др ШЕКИ ЦРВЧАНИН”

Сјеница, Милорада Јовановића 54
e-mail: edis.cvrle@hotmail.com

тел. 064/596-1289

Ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине са лиценцом и положеним струч-
ним испитом; радно искуство 12 месеци. Трајање конкурса: до 22.11.2016. 
године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени 
мејл или да путем телефона контактирају послодавца. Лице за контакт: Едис 
Црвчанин.

Саобраћај и везе

ДОО “ДИЈАГОНАЛА”
21000 Нови Сад, Радничка 28

тел. 021/450-900
e-mail: ines@dijagonala.com

Возач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен, возач теретњака, возачка дозвола Е категорије. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 
06.12.2016.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда / Саобраћај и везе
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БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Професор разредне наставе
за рад у боравку, на одређено време ради замене 

раднице на трудничком боловању

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене раднице на 

трудничком боловању 

Професор српског језика
на одређено време ради замене раднице на 

трудничком боловању
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за заснивање радног одно-
са сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
сходно Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13): VII степен стручне 
спреме у наведеном занимању, да имају одговарајућу здравствену способ-
ност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом и да се против 
њих не води кривични поступак, да нису осуђивани за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља установа), да знају језик на коме се обавља обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба запошљавања. Пријаве достављати поштом или лично, у затворе-
ним ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву 
доставити: биографију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уве-
рење (доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге 
рођених и доказ о држављанству, уверење надлежног органа - суда да се 

против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница. Документа 
могу бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија 
од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; научни назив доктора биотехнич-
ких наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре, способност за 
наставни рад, научни односно стручни радови, шумарски факултет - одсек и 
студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру.

Наставник - доцент за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; научни назив доктора биотехнич-
ких наука из области пејзажне архитектуре и хортикултуре; доктор наука 
- архитектура или доктор техничких наука из области архитектуре и урбани-
зма, способност за наставни рад, научни односно стручни радови, шумарски 
факултет - одсек и студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикул-
туру; архитектонски или технички факултети на којима се стиче наведено 
звање.

Сарадник у настави за ужу научну област Трговина 
дрветом и економика прераде дрвета

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; студент мастер академских или 
специјалистичких студија, модул: трговина дрветом и економика прераде 
дрвета, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8, шумарски факултет - одсек за технологију, менаџмент и пројек-
товање намештаја и производа од дрвета.

Сарадник у настави за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; студент мастер академских или 
специјалистичких студија на студијском програму за пејзажну архитектуру 
и хортикултуру, који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8, шумарски факултет, одсек за пејзажну архитектуру 
и хортикултуру.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумар-
ског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати радова,...), 
достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник математике
за 49% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 и чл. 122 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), односно да имају стечено одговарајуће образовање, 
према Закону о основама система образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Поред наведених услова у погледу образовања, кандидати морају поседова-
ти психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

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

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

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана 
прибавља установа.
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ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандида-
ти треба да поднесу следећа документа: краћу биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да поседују држављанство Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве на оглас, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним 
пословима, поднети школи у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Конкурсна документација се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/2007-878

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци рад-
ног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен је рад у сменама.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци 
радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен је рад по сменама.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка биографија, ове-
рена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
доказ о поседовању лиценце за рад, фотокопија држављанства. Рок за под-
ношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на адресу ПУ или слањем 
на имејл адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/Д
тел. 065/2007-878, 064/1174-757

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије, магистар наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године), најмање 5 година радног искуства, од чега најмање три годи-
не на пословима за које је основана установа. Документа која је потребно 
доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија 
радне књижице, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, 
на адресу ПУ или на имејл адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2618-058

Наставник козметологије - вежбе и практична 
настава у блоку

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; дипломирани 
фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар 
фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста дерматовенеролог.

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и у складу са одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 
11/08, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 16/2015); 2. да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да поседују 
држављанство Републике Србије; 5. да имају знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Да би се пријава сматрала потпуном, кан-
дидати уз њу треба да доставе: краћу биографију, доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипломи), доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи,у складу са Европским системом преноса 
бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома изда-
та на српском језику, односно, доказ о знању српског језика који је изда-
ла овлашћена институција). Ови докази и документа морају бити у ориги-
налу или овереном препису. Уверење о општој здравственој способности, 
тј. лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима), кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из тачке 3 прибавља установа. У складу са чланом 
130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, на захтев школе, врши 
Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве са траженом документацијом достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Општа филозофија
на одређено време од пет година (унапређење), 

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Историја филозофије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Поред општих 
услова кандидат треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута факултета. 
Пријаве канидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за 
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа 
документација), доставити на наведену адресу факултета. Контакт особа: 
Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе, телефон: 011/3206-
104.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“КОЛУБАРА”

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног радника преко 

60 дана

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Уз пријаву на конкурс приложити оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије. Пријаве са насзнаком “За конкурс” достављају се на горе-
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и микроталаси

Ванредни професор за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и микроталаси

Доцент за ужу наужну обалст Примењена 
математика

Асистент за ужу научну област Телекомуникације
Посебан услов: предмети из којих се тражи просечна оцена - предмети из 
области радиокомуникација.

Асистент при Катедри за општу електротехнику
Посебни услови: предмети из којих се тражи просечна оцена: Основи елек-
тротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна 
техника, Микроталасна електроника, Антене и постирање, Електромагнет-
ска компатибилност и Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству.

Асистент за ужу научну област Примењена 
математика

Посебни услови: предмети из којих се тражи просечна оцена: Анализа 1А, 
Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна алгебра Б, Вероватноћа и ста-
тистика А, Вероватноћа и статистика Б.
УСЛОВИ: Услови су утврђени 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), Стату-
том Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Правилником о 
избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Молбе са потребним документима (биографија са списком објављених радо-
ва, копија дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе и уве-
рење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
“ПОЛИТЕХНИКА”

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Наставник математике
на одређено време, најдуже до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати морају да 
испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља установа.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Педагогија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука и способ-
ност за наставни рад. Услови су прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу 
оврену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању Филозофског 
факултета, Одељење за педагогију, оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеним доторским студијама из области педагогије, биографију, 
библиографију, списак објављених радова из области ликовне педагогије 
и естетског васпитања, на формулару који се може добити у секретаријату 
Факултета. Пријаве са прилозима и радовима се подносе Факултету ликов-
них уметности, Париска 16, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације на телефон: 2181-214.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији “Послови” мења 
се у делу услова, тако што уместо: знање енглеског језика (нижи 
или средњи ниво) треба да стоји: знање енглеског језика (нижи 
средњи ниво). У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе

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

Доцент за ужу научну област Пловни путеви, 
навигација и безбедност у водном саобраћају

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

Асистент за ужу научну област Луке и пристаништа
на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аут. 
тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености 
услова (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

Наставник енглеског језика 
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи про-
писани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/15) и чл. 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз 
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пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да 
достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за радно 
место наставника, сходно Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15); уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду 
високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеном 
стручном испиту за наставника или лиценцу за наставника (кандидат који 
има положен стручни испит или лиценцу за наставника није у обавези да 
достави потврду високошколске установе о поседовању психолошко-педа-
гошких, методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе, а 
лице које нема лиценцу доставља потврду да има наведено образовање од 
стране високошколске установе). Психичка и физичка способност за рад са 
децом и ученицима биће проверена само за кандидате који буду испуњава-
ли услове конкурса и који буду у ужем избору на основу одлуке директора 
школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. Лекарско уверење, односно доказ о општој здрав-
ственој способности, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази се подносе у оригиналу или оверене фотокопије. Кандидати 
пријаве могу доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

Београд, Шафарикова 8
тел/факс: 011/3225-236, 3223-328

Васпитач
у продуженом боравку, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог; мастер дефе-
ктолог, који је на основним студијама завршио студијски програм специјалне 
едукације и рехабилитације особа са оштећеним видом; мастер дефектолог, 
који је на основним студијама завршио студијски програм специјалног реха-
билитатора за вишеструку ометеност; мастер дефектолог, који је на основ-
ним студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора.

Васпитач
у предшколском одељењу, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - тифлолог; 
мастер дефектолог, који је на основним студијама завршио студијски прогам 
специјалне едукације и рехабилитације особа са оштећеним видом; мастер 
дефектолог, који је на основним студијама завршио студијски пограм спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; мастер дефектолог, који 
је на основним студијама завршио студијски пограм за специјалног едукато-
ра; VI степен стручне спреме, васпитач; VII степен стручне спреме, васпитач 
у предшколским установама. Посебни услови: вишегодишњи рад са децом 
са сметњама у раду, уверење о остручености за рад са децом са сметњама 
у развоју.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене (до истека мировања 

радног односа запосленом)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор спског језика и књижевности; 
мастер професор језика и књижевности; пофесор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу. 
Напомена: образовно-васпитни рад се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања: да је држављанин Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
за кривично дело. Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о испуње-
ности услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, копију личне карте. 
Пријаве на конкурс подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање.

ПР ДЕЧИЈА ИГРАОНИЦА „ЛАЛЕЛУ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 20А

тел. 065/4506-430
e-mail: office@lalelu.rs

Дипломирани васпитач
УСЛОВИ: добро познавање енглеског језика, познавање рада у Office пакету 
и на интернету. Кандидати се могу обратити послодавцу на контакт теле-
фон: 065/4506-430 или послати радну биографију на: office@lalelu.rs.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, мастер хемичар, студијског програма примењена хемија или дипло-
мирани хемичар, са завршеним хемијским факултетом и уписане докторске 
академске студије на студијском програму технолошко инжењерство. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 103 до 108 и 150 Статута Техничког 
факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Рударство и геологија 

- рударска група предмета
на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани инжењер рударства, са завршеним техничким факултетом 
рударског смера и уписане мастер академске студије. Остали услови утврђе-
ни су одредбом члана 71 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 44/2010) и члана 103 до 108 и 150 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуње-
ности услова (биографија, списак радова, копије научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње 
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на горена-
ведену адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА
„КИРИЛО САВИЋ“

32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421

e-mail: osksavic@eunet.rs

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао високо обаразовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године.

Ложач - руковалац парних котлова
у ИО Осоница, на одређено време до 15.04.2017. 

године
УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има II степен стручности, 
III степен машинске струке, основну школу и ватрогасни курс или диплому о 
стручној оспособљености за руковаоца топловодног котла.
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: доказ о 
стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са документима 
послати на адресу школе или лично предати у секретаријату школе, сваког 
радног дана, од 8 до 14 часова. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 032/5661-209, сваким радним даном, од 8 до 14 часова.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. године, ради замене помоћника 
директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене директора школе у 

првом мадату
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником 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 и 11/2016); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву са краћом биографијом треба да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци), копију додатка дипломи из ког се види да је кандидат 
положио испите из педагогије, психологије и методике или оверену копију 
уверења високошколске установе да је кандидат положио ове испите или 
фотокопију индекса из ког се види да је кандидат положио ове испите или 
оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу. Кандидати женског пола који у дипломи имају једно пре-
зиме а у пријави на конкурс друго, треба да доставе и извод из матичне 
књиге венчаних (оверена фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 - прибавља школа. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши Национална служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, по распореду који утврђује школа у сарадњи 
са службом запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона и тачну адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
35237 Ресавица, 6. август 21

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге дете, а најдуже до 

завршетка школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
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, а на основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да испуњава остале услове за пријем у радни однос из члана 

120 став 1 тачке 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 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 непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, однос-
но радном биографијом, у обавези је да приложи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односу испиту за лиценцу (осим за лица која заснивају 
радни однос у својству приправника или на одређено време), доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад), доказ да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају образо-
вање из наведених дисциплина). Кандидати подлежу психолошкој процени 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање у Јагодини. Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа, док се уверење о општој психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад подноси пре закључења уговора о раду. Приложена документа 
се не враћају. 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, након прибављеног мишљења Школског одбора 
установе. Пријаве треба послати на горенаведену адресу или предати лично 
секретару школе, на наведеној адреси. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефона: 035/627-535, 062/33-44-95 
или на e-mail: skolaresavica@ptt.rs.

КИКИНДА
ОШ „МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71

тел. 0230/66-004

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, за рад на мађарском 

наставном језику, на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана (мировање радног односа)

Наставник српског језика као нематерњег
за рад на мађарском наставном језику, у првом 
циклусу основног образовања и васпитања са 

50% радног времена и у другом циклусу основног 
образовања и васпитања са 61% радног времена, 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - одлука УС). Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на којем се ост-
варује образовно- васпитни рад. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Поред пријаве за 
пријем у радни однос, кандидати треба да доставе оверене фотокопије (не 
старије од 6 месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове кон-
курса: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, као и доказ о знању мађарског језика. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 Наука и образовање



   |  Број 700 | 16.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
Драгаш - Гора, 38236 Штрпце

Помоћни радник
за рад при истуреном одељењу у Кукуљану

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - основна школа, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се подно-
си пре закључивања уговора о раду), да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља установа), држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: сведочанство или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи и уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Програмирање
у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже 
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме - магис-
тар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, односно VIII степен стручне спреме - доктор рачунарских наука који је 
изабран у звање асистента по Закону 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) 
и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно 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. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Физиологија биљака
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких наука. 
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 Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
факултета, Правилником о условима за избор наставника факултета и Пра-
вилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно 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. Кандидати 
су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из члана 
8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015), 
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога; положен испит за директора установе 
(с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора); да има најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство РепубликеСр-
бије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 
пет година рада у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверен препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверен препис, не старији од 6 месеци); уверење 
да против лица није покренута истрага нити је подигнута оптужница код 
надлежног суда (не старије од 6 месеци); радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата и доказе о организационим способностима; доказ о 
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о неосуђиваности и 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања од стране кандидата за 
директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду. Пошто програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, 
кандидат изабран за директора школе дужан је да у законском року и под 
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања 
или другим актом који пропише министар просвете, науке и технолошког 
развоја положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 034/302-160. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу: Основна школа „Трећи крагујевач-
ки батаљон“, 34000 Крагујевац, Јесењинова 17, у затвореним ковертама, са 
назнаком „Конкурс за директора школе“, поштом или предати непосредно 
секретару школе. Одлука о избору биће донета по спроведеној процедури, у 
складу са законом и Статутом школе.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Наука и образовање
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КРАЉЕВО
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

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

године, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Поред опших услова за заснивање радног односа из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 8 став 4 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр, 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/15) и да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16). Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверен препис/фотокопију дипло-
ме 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 педагогије 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 положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу); доказ о испуњености услова из члана 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања - за извођење 
наставе на српском језику (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). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Детаљније информације на 
број телефона: 036/611-440. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Вранеши

Наставник техничког и информатичког образовања и 
информатике и рачунарства

са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са места помоћника директора

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања (посебна потврда да је кандидат у току 
студија положио испите из педагогије и психологије, односно 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику. Копије морају бити оверене, а овера не старија од 6 месеци. 
Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору, а пре пот-
писивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на горенаведену адресу. Сва обавештења на број телефона: 
036/5466-263.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2016/2017. годину, 

односно до 31.08.2017.
УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен; завршен уводни модул про-
грама за стручно оспособљавање педагошких асистената; познавање ром-
ског језика. Кандидат за радно место треба да испуњава услове из члана 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. Kандидати који уђу у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности коју врши НСЗ филијала у Лесковцу. Потреб-
на документација: пријава са радном и личном биографијом, оригинал или 
оверен препис дипломе, доказ о завршеном уводном модулу програма 
обуке педагошких асистената, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење од СУП-а да кандидат није 
осуђиван (прибавља школа службеним путем), уверење да је здравствено 
способан (прибавља кандидат који је изабран по конкурсу пре ступања на 
рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адресу школе или доставити 
лично, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Информације о огла-
су могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 016/855-006. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ГИМНАЗИЈА

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно 
до престанка мировања радног односа запосленом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13 и 11/16): професор физич-
ког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке 
културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кине-
зитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мас-
тер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије. Кандидат треба да поседује одговарајуће 
образовање, односно стручну спрему из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и да испуњава услове прописане чланом 120 
истог закона. Уз пријаву са кратком биографијом доставити: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ 
који издаје високошколска установа, односно уверење или други одгова-
рајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу); доказ о положеном испиту из српског језика, по програму одго-
варајуће високошколске установе (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику), уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних (за удате). Документа 
се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи круг морају 
обавити психофизичку проверу способности за рад са ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду.

 Наука и образовање
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ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Психолог (са 90% радног времена) и наставник 
психологије (са 10% радног времена)

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Просветни глас-
ник РС”, бр. 5/91...6/14), о чему кандидат подноси доказ уз пријаву на кон-
курс - оверену фотокопију дипломе/уверења; држављанство Републике 
Србије (оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству кандидат подноси уз пријаву на конкурс); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психо-
лошких, 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 
(наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности). Школа врши 
ужи избор кандидата које упућује служби за послове запошљавања на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Кандидат уз 
пријаву подноси, у овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УСТАНОВА “ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР”

18000 Ниш, 9. бригаде 10
тел. 018/514-748

Оглас објављен 21.09.2016. године у публикацији “Послови”, 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уве-
рење доставља само изабрани кандидат, пре закључења 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 по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; 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. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, као и доказ о одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; потврду високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу психофизичких 
способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су се 
благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, 
применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОШАНИЦА“
36306 Лукаре, Нови Пазар

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 

престанка дужности в.д. директора школе, а најдуже 
закључно са 15.08.2019. године

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене запослене на породиљском одуству и 
одусуству ради неге детета, а најдуже закључно са 

07.03.2017. године
Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запослене која се 
налази на породиљском одсуству и одсуству ради 

неге детета, а најдуже закључно са 07.07.2018. 
године

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Лукарима и издвојеним 

одељењима у Комињу, Врбасићу, Жуњевићу, 
Крушеву и Грубетићу, на одређено време ради 

замене запослене која се налази на одуству ради 
неге детета, а најдуже закључно са 25.06.2017. 

године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове утврђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013 и 35/2015): да имају одговарајуће образо-
вање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство РС; да знају језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 ЗОСОВ подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора 
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 ЗОСОВ прибавља установа. Кан-
дидати треба да имају високо образовање, сходно члану 8 ЗОСОВ („Службе-
ни 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 наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016) и Правилнику о организацији и систематиза-
цији радних места у ОШ „Јошаница“, број 19/01 од 29.01.2016. године, чије 
одредбе нису у супротности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: ори-
гинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим доказују одго-
варајуће образовање; оригинал уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју 
издаје надлежна високошколска установа), којим се доказује да кандидат 
има одговарајуће 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 ЕСПБ, односно сходно члану 8 став 4 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015); одговарајући доказ којим се доказује 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање 
српског и босанског језика), сходно члану 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 52/20111, 55/2013 и 35/2015). Пријаве са потреб-
ним документима слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ 
или лично доставити управи школе. Кандидати који не испуњавају услове 
конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег 
високог образовања и прописаног занимања (стручног назива) и чије прија-
ве буду непотпуне (не садрже сва тражена документа прописана конкурсом) 
или неблаговремене, неће се узети у разматрање приликом одлучивања о 
пријему у радни однос. Информације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона: 020/448-073.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Село Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар

тел. 020/351-393

Оглас објављен у публикацији ,,Послови“ 26.10.2016. године 
(страна 46), исправља се у називу радног места и исправно тре-

Наука и образовање
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ба да стоји: Наставник техничког и информатичког образовања, 
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсу-
ства, а најдуже до 30.11.2016. године, са 80% радног времена.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

e-mail: sekretar.jducic@eunet.rs

Наставник мађарског језика
на одређено време 8 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани професор мађарског језика и књижев-
ности, мастер професор мађарског језика и књижевности. Јављање канди-
дата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 19.11.2016.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”

21240 Тител, Доситејева бб

Спремачица
на одређено до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има завршено стручно оспособљавање у трајању од 
једне године (I степен стручне спреме) било које врсте; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“КОЗМА И ДАМЈАН”

21460 Врбас, Његошева 2

Професор математике и информатике
са 65% радног времена

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

Професор устава и права грађана
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове предвиђене Зако-
ном о раду, као и посебне услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, однос-
но да имају одговарајуће образовање, психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс канди-
дати достављају (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат 
није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
се доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу школе.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и посебне услове пропи-
сане у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15, 62/16 - Одлука УС) и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадник у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена копија 
дипломе), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-

рена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о завршеном најмање уводном 
модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке коју организује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се 
доставља непосредно пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене 
евиденције, да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела, установа прибавља по службеној дужности, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу (лично или путем поште).

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање дипломе о стеченом високом образовању из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника филолошке гимназије, педагога или психолога; дозвола за 
рад (лиценце); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (податке прибавља 
школа); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству, 
преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим струч-
ним и организационим способностима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 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 горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник словачког језика
са 88,89% радног времена, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског одсуства 

(08.11.2017.)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане у 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013 и 2/2016). Уз пријаву на конкурс доставити следеће доку-
менте: доказ о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о неосуђиваности прибавља установа пре закључења уговора о 
раду, а изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, такође пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

 Наука и образовање
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ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“

26210 Ковачица, Николе Тесле 57
тел. 013/661-180

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 и чл. 
120 ст. 1 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) и Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да 
има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висико образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника гимназије општег типа или стручног 
сарадника; 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 (лекарско 
уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља 
установа службеним путем); да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа службе-
ним путем); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
них сарадника (лиценцу), оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству, потврду о радном 
искуству (у оригиналу), биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и програм рада директора школе. Оверене фотокопије докумената не могу 
бити старије од 6 месеци. Кандидат изабран за директора установе дужан 
је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености услова 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ОШ “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), као и да 
имају одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Као доказе о испуња-
вању услова кандидати су дужни да уз пријаву са кратком биографијом 
доставе и: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и 
оверену фотокопију додатка дипломи или потврду високошколске установе 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому 
о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне 
доказе за овај услов). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За кан-
дидате који уђу у ужи избор предвиђена је претходна провера психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, код надлежне службе за 
заношљавање. Изабрани кандидат дужан је да пре ступања на рад достави 
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Доказ о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (потврда о некажњавању) при-
бавиће школа. Пријаве достављати на горенаведену адресу.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА

ДОМОМ УЧЕНИКА
“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”

18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Наставник стручних предмета (Сировине у 
пекарству, Производња хлеба, Производња пецива, 

колача и тестенина)
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 
хране (“Сл. гласник РС”, бр. 5/2015, 10/2016) и образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања или доказ да су у току сту-
дија положили испите из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотоко-
пија), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци). Кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци. Пријаве се подно-
се лично или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за 
образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI 
степен стручне спреме више школе за образовање васпитача; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког 
смера, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених - 
оригинали или оверене копије) и оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању. Пријаве треба послати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за васпитача” или „За конкурс за медицинску сестру 
- васпитача”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. дирек-
тора и секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 27  16.11.2016. | Број 700 |   

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 и 68/15), да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије 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 септембра 2005. године. Кандидат мора да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника разредне наставе - 
доказ: уверење или диплома о стеченом образовању (оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци); кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено у 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 - доказ: 
уверење или други документ који потврђује да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (оверена фотокопија не старија од 6 месеци); да је 
држављанин Републике Србије - доказ: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учеици-
ма - доказ: лекарско уверење и потврда од Националне службе за запошља-
вање (доставља се приликом закључивања уговора о раду); да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ 
прибавља установа након закључења уговора о раду. Остала документа: 
пријава на конкурс за радно место за које кандидат испуњава услов и крат-
ка биографија. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог на 

боловању преко 60 дана, а најдуже до 13.06.2017. 
године

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач. Кандидат уз пријаву мора да достави: уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој и 
општој здравственој способности за рад са децом се доставља након доно-
шења одлуке о избору кандидата. Уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13 и 68/15) прибавља установа по службеној дужности. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, уз 
напомену „Пријава на оглас“.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има: одгова-
рајуће образовање (наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао 
одговарајуће високо образовање, подручја рада: гимназија, економски тех-
ничар, правни техничар, пословни администратор и трговац), на студијима 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске сту-

дије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијима 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психо-
лошких, 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 има уверење о положеном стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога, односно лиценцу; да има положен испит за дирек-
тора установе (кандидат који нема положен испит за директора дужан је да 
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик); да је држављанин Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да се не води истрага и да није 
кажњаван по подацима из казнене евиденције МУП-а. Уз пријаву на кон-
курс, са освртом на биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
прегледом програма рада директора школе, кандидат доставља и: овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, однос-
но лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра, потврду о радном искуству након стеченог одговарајућег образовања у 
струци, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, оверену фотокопију важећег извода из матичне књиге рође-
них, уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), уверење из казнене еви-
денције МУП-а, оверену фотокопију уверења о здравственом стању (доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима), 
издатог од стране надлежне здравствене установе, потврду да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са траженим доказима се подносе поштом на горенаведену адресу или 
директно секретару школе, у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс 
за директора школе“.

СРЕДЊА ШКОЛА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање из члана 8 
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, услов из 
члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који прописују да лице из ста-
ва 2 члана 8 Закона мора имати 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, а наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио испит за лиценцу или стручни испит, сматра се 
да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
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педагошких и методичких дисциплина стеченог 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, издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или дру-
ги одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, 
док извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужнос-
ти. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати 
на горенаведену адресу школе, са назнаком „За оглас“. Контакт телефон: 
012/663-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за васпитача или стручног сарадника); поседовање дозволе за рад (лицен-
це); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који, уз 
испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање из члана 8 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или 
више образовање) и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; 
преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (план рада установе у наредне четири 
године). Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ 
и путем реко телефона: 012/210-308. Учесници конкурса ће о избору бити 
обавештени по истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, када Управни одбор донесе решење 
о избору директора.

ПРОКУПЉЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Наставник економске групе предмета
са 30% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: за наставника може бити изабрано лице које ипуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015,68/2015 и 62/2016) и одговарајућа врста образовања - дипломирани 
економиста, дипломирани економиста смер финансијски, банкарски и бер-
зански менаџмент, дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију и 
мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер сту-
дије у области економије; 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова или положен испит 
у току студија из педагогије и психологије или положен испит за лицен-
цу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о завршеној школи, оверену фотокопију уверења којим 
доказују да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије или има положен стручни 
испит или испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање), оверену 
фотокопију уверења о држављанству. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекар-
ско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду, уверење о неос-
уђиваности прибаваља школа, проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованог поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености услова 
подносе се на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник техничког образовања и информатике
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, са 85% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013). 
Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник физике
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање; 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; да има физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен 
препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника (“Сл. глас-
ник РС”, бр.11/2012), и то: професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - 
медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер профе-
сор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
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физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физи-
ке - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,  
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну шко-
лу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер. Потребна документација: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора о 
раду). Слати оверене копије докумената, не старије од 6 месеци. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, рачунајући 
од дана објављивања.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98

тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог- специјални педагог, 
сурдолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Кандидат треба да испуњава опште услове који су прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015) и Законом о раду. 
Уз пријаву кандидат треба да поднесе: молбу са назнаком ”За конкурс” и 
биографским подацима, доказ да има одговарајуће високо образовање, 
уверење о држављанству. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доста-
вити установи пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању 
прибавља установа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА 
ШКОЛА

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Професор пољопривредне групе предмета, 
практична настава - обука вожње трактора

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: да имају одговарајући степен и врсту школске 
спреме стечену на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из ст. 1 и 2 овог члана 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 шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кан-
дидат треба да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, односно да је: дипломирани инжењер пољопривреде, дипломи-
рани инжењер агрономије, дипломирани саобраћајни инжењер, струковни 
инжењер саобраћаја, мастер инжењер пољопривреде, мастер инжењер 
саобраћаја; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; лице 
из тачке 3 мора имати претходно положен специјалистички испит за возача 
моторних возила - инструктора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о 
радном искуству и пословима које је обављао); потврду или уверење да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (служи као доказ о познавању језика); уверење 

о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном специјалистичком испиту за возача моторних возила 
- инструктора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Лекарско уверење о општој здравственој способности подноси 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком “За конкурс - наставник пољоприв-
редне групе предмета”. Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве 
неће се узимати у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вање конкурса у публикацији “Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“
22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28

тел/факс: 022/639-061

Наставник удараљки
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење перкусиониста; дипломира-
ни музичар - перкусиониста; академски музичар - перкусиониста; мастер 
музички уметник, професионални статус - перкусиониста, односно ударач. 
Кандидат треба да испуњава и остале услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016-УС) и одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 16/2015), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 18/2013), одгова-
рајуће 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 ЕСПБ, 
осим лица која су у току студија положила испите из педагогије и психо-
логије или су положила стручни испит, односно испит за лиценцу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(проверу психолошке способности за кандидате из ужег избора који испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака); да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - доказ прибавља школа по службеној дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о завршеној школи, држављанству и да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - подносе 
се уз пријаву на конкурс, доказ о психофизичкој и здравственој способности 
након добијања одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду, док доказ 
о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Приликом пријаве 
на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чла-
на 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену 
фотокопију додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или потврду факултета да је кандидат положио 
ове испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, посебно лекарско уверење за рад са децом 
и ученицима које се подноси после добијања одлуке о избору кандидата, а 
пре закључења уговора о раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому, односно сведочанство завршене средње школе из 
кога се може утврдити да је настава похађана на српском језику. Сви докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или оверене 
фотокопије. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандида-
тима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Лице за контакт: Наташа Јовановић, дипломирани правник. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН ХАЏИЋ”

22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Наставник информатике
са 30% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о стеченој стручној спреми (оверен 
препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми); потврду да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела 
и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, при-
бавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова 
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти, на адресу школе, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за 
наставника информатике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у обзир.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Наставник енглеског језика и књижевности
за 18 часова у настави недељно (98,88% радног 

времена), на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика и књижевности као 
обавезног предмета у првом циклусу основног 

образовања и васпитања
за 8 часова у настави недељно (40% радног 

времена), на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање про-
писано у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 34/2015, 68/2015 и 62/16 
- Одлука УС) и да имају звање - занимање утврђено Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
и 11/2016); да имају одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, једно од стечених звања из горенаве-
деног Правилника за рад у основној школи; да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 ЗОСОВ, у супротном изабрани кандидат ће 
засновати радни однос у својству приправника у складу са чл. 123 Закона о 
основама система образовања и васпитања); да имају психичку, физичку и 
општу здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа); држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање про-
писано чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 34/2015, 68/2015 и 62/16 
- Одлука УС) и да имају звање - занимање утврђено Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
и 11/2016); да имају одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, једно од стечених звања из горенаведеног правилника 
за рад у основној школи; да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 8 став 4 Закона, у супротном изабрани кандидат ће засновати радни 
однос у својству приправника у складу са чл. 123 Закона о основама система 
образовања и васпитања); да имају психичку, физичку и општу здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику).

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 022/310-565

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
9 извршилаца

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање - 
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач, у складу са законом.

Медицинска сестра - васпитач
на одеђено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање - 
средње образовање у трајању од 4 године (четврти степен) медицинске 
струке, медицинска сестра - васпитач.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом трајно важење); 
за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања којим се тражи знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад ако кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је доставити уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адре-
су установе, са назнаком „За конкурс“ (написати за које послове се подноси 
пријава), у затвореној коверти. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.  

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописа-
не одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. годи-
не, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. 
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама 
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. 
године, Правилника о ближим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и 
допуне од 08.09.2016. године) и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно 
је доставити очитану личну карту); оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове; потврду да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом за ужу 
област Маркетинг

на одређено време од три године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских 
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге усло-
ве прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. годи-
не, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 04.06.2015. 
године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. годи-
не, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године и Правилни-
ка о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту); оверене фотокопије диплома, списак радо-
ва и саме радове; потврду да лице није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу област Општа 
економска теорија и политика

на неодређено време у случају избора у звање 
редовни професор, односно на одређено време од 

пет година у случају избора ванредни професор или 
доцент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописа-
не одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. годи-
не, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. 
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама 
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. 
године, Правилника о ближим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и 
допуне од 08.09.2016. године) и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем 
раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радо-
ва и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са при-
лозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати 
примљену конкурсну документацију кандидатима.
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СТРУЧНА СЛУЖБА
ОСНОВНИХ ШКОЛА

„ЗДРУЖЕНА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Школска 2

тел. 024/712-730

Секретар установе
на одређено време, док запосленом мирује радни 

однос

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: дипломирани прав-
ник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Србије. Уз пријаву канди-
дати треба да доставе уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању - све у оригиналу 
или овереној фотокопији. Доказ о општој здравственој способности дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - установа ће прибави-
ти по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

тел. 015/282-218, 282-001

Сервирка
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане актом о систематизацији, где је про-
писано да се радни однос може засновати са лицем које испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републи-
ке Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и има II 
или III степен стручне спреме куварске струке. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству. Доказе слати у овереној фотокопији, јер се исти на 
враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће узимати у 
разматрање.

ОШ “ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Професор биологије
са 70% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2017. 
године, за рад у издвојеној јединици Варна

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције, 
а најдуже до 31.08.2017. године, за рад у издвојеној 

јединици Грушић

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

повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2017. 
године, за рад у матичној школи у Шапцу

Професор српског језика
са 60% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2017. 
године, за рад у матичној школи у Шапцу

Професор француског језика
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, односно до 10.04.2017. 
године, за рад у матичној школи у Шапцу

Професор ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2017. 
године, за рад у издвојеној јединици Варна

Професор ликовне културе
са 35% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2017. 
године, за рад у матичној школи у Шапцу и 

издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15), члана 8 ст. 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). 
Докази о испуњености услова из члана 120 тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду, а доказ из 
тачке 3 прибавља установа службеним путем. Уз пријаву поднети: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оверену фотокопију дипломе или оригинал дипломе о стеченој 
стручној спреми доставити на увид, лично). Пријаве слати на горенаведену 
адресу, контакт тел. 015/304-170, 352-047 или предати лично у секретарија-
ту школе.

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник ликовне културе
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одго-
варајуће образовање, односно VII степен стручне спреме, у складу са чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16 и 11/16); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
(лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - доказ прибавља установа по службеној дужности; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411, 341-025

Наставник географије
на одређено време до повратка радника са јавне 
функције, са 40% радног времена, за рад у ИО у 

Церовцу и матичној школи у Шапцу

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског и одсуства са рада ради неге детета, за 
рад у матичној школи у Шапцу и у ИО у Церовцу

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време ради замене помоћника 

директора, до краја школске 2016/17. године, 
са 70% радног времена (50% + 20%), за рад у 

матичној школи у Шапцу
2 извршиоца
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Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског и одсуства са рада ради неге детета, 
са 45% радног времена, за рад у ИО у Церовцу и у 

матичној школи у Шапцу

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског и одсуства са рада ради неге детета, 
са 75% радног времена, за рад у ИО у Церовцу и у 

матичној школи у Шапцу
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању по чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.11/12, 
15/13); оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ од одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник хемијско-технолошке групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора школе

Наставник хемијско-технолошке групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има 
одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/15, 11/16). Кандидати морају имати: 
одговарајуће образовање; психичку,физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат доставља следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
испуњава услове из чл. 8 ст. 4 Закона о основама образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези да враћа кон-
курсну документацију. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, телефон: 015/352-730.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Административно-књиговодствени радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске школе или гимназије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњености услова у 
погледу стручне спреме и уверење о држављанству (оверене фотокопије). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

тел. 017/400-35, 017/400-352, 017/400-353

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога или психоло-
га; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора установе након што министар просвете, науке и технолошког 
развоја доносе подзаконски акт о полагању испита за директора установе) 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду 
(радном стажу) у установи на пословима образовања и васпитања, уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа, потврду основног и вишег суда, као и основног и вишег 
тужилаштва да против њега није покренут попступак за горенаведена кри-
вична дела, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од три 
месеца), доказ о знању српског језика (осим за кандидате који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику), оквирни план рада за време 
мандата директора (факултативно), доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно), остала документа од значаја за доношења 
одлуке о избору (факултативно). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефоне: 017/400-
351, 017/400-352, 017/400-353.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб

Професор српског језика и књижевности
са 83,33% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

Професор српског језика и књижевности
са 26,67% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

Професор историје
на одређено време до повратка радника са боловања

Професор ликовне културе
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање 
(стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 
1 тачка 3 ЗОСОВ; да има држављанство Републике Србије и да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
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рођених, уверење вишег суда да се не води кривични поступак, уверење 
основног суда да се не води истрага нити је подигнута оптужница, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (подноси се пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17501 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/405-035

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији “Послови” 
исправља се за радна места: 1. Професор фармацеутске техно-
логије - теорија, за 10% радног времена, на одређено време до 
31.08.2017. године; 2. Професор фармацеутске технологије - веж-
бе, за 37,5% радног времена, на одређено време до 31.08.2017. 
године; 3. Професор фармацеутске хемије - вежбе, за 16,66% 
радног времена, на одређено време до 31.08.2017. године; 4. Про-
фесор фармацеутске хемије - теорија, за 20% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2017. године; 5. Професор фармаце-
утске технологије - настава у блоку, за 7,14% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2017. године; 6. Професор фармацеутске 
хемије са аналитиком лекова - теорија, за 10% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2017. године, која треба да гласе: 1. 
Професор фармацеутске технологије - теорија, за 10% радног 
времена, на одређено време до повратка запослене са породиљс-
ког одсуства и одсуства са рада ради неге детета; 2. Професор 
фармацеутске технологије - вежбе, за 37,5% радног времена на 
одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета; 3. Професор фармацеутске 
хемије - вежбе, за 16,66% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета; 4. Професор фармацеутске хемије - теорија, за 
20% радног времена, на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета; 5. 
Професор фармацеутске технологије - настава у блоку, за 7,14% 
радног времена, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета; 6. Про-
фесор фармацеутске хемије са аналитиком лекова - теорија, за 
10% радног времена, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Прија-
ве слати са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе: Медицинска 
школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Моше Пијаде бб, 17501 Врање. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен. Благовременим прија-
вама сматраће се пријаве достављене школи у року од 8 дана од 
дана објављивања исправке.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор ликовне културе
на српском језику, за 5% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) дипломирани сликар, 2) академски сликар - ликовни педагог, 3) 
академски графичар - ликовни педагог, 4) академски вајар - ликовни педа-
гог, 5) дипломирани сликар - професор ликовне културе, 6) дипломирани 
графичар - професор ликовне културе, 7) дипломирани вајар - професор 
ликовне културе, 8) дипломирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе, 9) дипломирани уметник нових ликовних медија, професор ликовне 
културе, 10) дипломирани уметник фотографије - професор ликовне кул-
туре, 11) дипломирани сликар - професор, 12) дипломирани вајар, 13) 
дипломирани вајар - професор, 14) дипломирани графички дизајнер, 15) 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, 16) дипломирани сликар 
зидног сликарства, 17) дипломирани графичар, 18) дипломирани графичар 
- професор, 19) професор ликовних уметности, 20) мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), 21) мастер примењени уметник 
(завршене основне академске студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна), 22) мастер конзерватор и рестаура-
тор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), 23) мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна), 24) лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности, 25) лице са завршеним факултетом примењених уметности, 26) 
лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна. У погледу 
образовања, кандидати треба да испуњавају услове 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 и 62/16 - одлука УС): високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке 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 или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; лице 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 шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат треба да испуњава и услове из чл. 120 и 121 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 68/2015 и 62/26 - одлука УС): да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). 
Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 
месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци), 
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 системом преноса бодова, доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уве-
рење 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 горенаведе-
не услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/771-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2016/2017. годину, 

односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за стручно усавршавање педа-
гошких асистената; познавање ромског језика.

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног запослених, 

дуже од 60 дана
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математи-
чар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, про-
фесор географије - математике, професор физике - математике, професор 

Наука и образовање
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биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, про-
фесор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информа-
тичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. 
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: у погледу образовања у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр.72/2009 ... 68/15): да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 72/2009 ... 68/15), и то на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 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 образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
претходног става. Канидидат треба да испуњава и услове из члана 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009 ... 68/15), и то: да има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски и мађарски. Уз пријаву на конкурс доставити: 
кратку биографију, оригинал или оверен препис дипломе, додатак дипло-
ми, оригинал или оверен препис дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу, издат после 01.03.2010. године); 
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 системом преноса бодова (потврда/уверење високош-
колске установе) или уверење о положеном стручном испиту - лиценци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи - 
српском и мађарском језику, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (доказ да је лице 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 високошколске 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 закључења уговора. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Уверење о некажњавању 
школа прибавља службеним путем. Сва приложена документа морају бити 
уредно оверена. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцента/ванредног професора за 
ужу научну област Информатика у образовању

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: за звање доцента: доктор техничких наука, способност за настав-
ни рад, који има научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама; за звање ванредног професо-
ра: доктор техничких наука, способност за наставни рад, који има научне, 
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама као и више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцента/ванредног професора за 
ужу научну област Информационе технологије

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: за звање доцента: доктор техничких наука из области примење-
не рачунарске науке и информатика, способност за наставни рад, који има 
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама; за звање ванредног професора: доктор технич-
ких наука из области примењене рачунарске науке и информатика, способ-
ност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са рецензијама као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту 
и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима.

Наставник у звање доцента/ванредног професора за 
ужу научну област Инжењерство заштите животне 

средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: за звање доцента: доктор техничких наука из области инжењер-
ства заштите животне средине, способност за наставни рад, који има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама; за звање ванредног професора: доктор техничких 
наука из области инжењерства заштите животне средине, способност за 
наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама као и више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима.

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Медицинске науке, за предмете Информационе 

технологије у здравству и Е-управа
са 5% радног времена 

УСЛОВИ: доктор медицинских наука, способност за наставни рад, који има 
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Текстилно одевне науке и дизајн

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Дизајн текстила и одеће

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, 
биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
сами радови), подносе се факултету у року од 8 од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком „за конкурс“. 
Контакт телефон 023/550-501.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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У Палати „Србија“ у Београду 
прошле недеље одржана је кон-
ференција поводом отварања 
Немачког информационог цен-

тра за миграције, стручно образовање 
и каријеру (ДИМАК), коју су у оквиру 
програма „Миграције и развој“ зајед-
нички организовали Немачка агенција 
за међународну сарадњу (ГИЗ), Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Републике Србије и 
Национална служба за запошљавање. 
Учесници конференције били су пред-
ставници немачких и српских институ-
ција, као и међународне организације.

Програм миграција за развој 
(ПМЕ), подржан од стране немачког Са-
везног министарства за економску са-
радњу и развој, крајем прошле године 
проширен је и на Србију. ДИМАК има 
за циљ пружање информација потен-
цијалним мигрантима о перспектива-
ма и могућностима за легалну мигра-
цију, о стручном образовању и шансама 
за каријеру - како у Немачкој, тако и у 
Србији. 

Државни секретар у Министар-
ству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања др Ненад Ивани-
шевић рекао је да Србија и Немачка 
традиционално имају добру сарадњу 
када је у питању одлазак наших људи 

на рад у Немачку, али и запошљавање 
у Србији, јер је Немачка у самом врху 
по броју страних инвестиција у нашој 
земљи. 

„Драго ми је да се данас потписује 
више споразума, сада овај, а касније то-
ком дана и споразум са немачком Раз-
војном банком. Мислим да то јасно по-

казује подршку Немачке процесима у 
Србији и свим миграционим токовима 
који се дешавају на овим просторима“, 
нагласио је државни секретар. 

Национална служба за запошља-
вање и Немачка савезна агенција за 
рад (БА) 2013. године потписале су спо-
разум о привременом запошљавању 
медицинског особља кроз пројекат 
Triple Win, који се већ три године ус-
пешно реализује.

„Миграције су феномен за који су 
све анализе показале да се неће смањи-
вати, напротив - биће све присутнији. 
Управо због тога је ова врста институ-
ционалног повезивања јако важна. На-
ционална служба за запошљавање има 
седам миграционих сервисних центара 
који делују у свим већим градовима у 
Србији. Готово 60 одсто незапослених 
који су се обратили овим центрима же-
лели су да оду управо у Немачку“, рекао 
је директор НСЗ Зоран Мартиновић.

Овим догађајем је ДИМАК у Србији 
обележио званичан почетак рада, а 
потписан је и имплементациони уговор 
између МИНРЗС и ГИЗ/ПМЕ програма. 
Сви заинтересовани за легалан одлазак 
и рад у Немачкој информације могу до-
бити у њиховој канцеларији која се на-
лази у Београду, Косте Абрашевића 10.

Отворен Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру

У организацији Француско-српске привредне коморе

Сајам производних предузећа у Оџацима

Од 17. до 24. новембра. Очекује се учешће преко 5.000 академаца

ШАНСА У НЕМАЧКОЈ, АЛИ И У СРБИЈИ

ОНЛАЈН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

САВРЕМЕНА ЕВРОПСКА РЕГИЈА

Информације о могућностима за легалну миграцију, стручном усавршавању 
и шансама за каријеру

Француско-српска привредна комора организоваће Онлајн сајам запошљавања, од 17. до 24. новембра, на коме ће учество-
вати чланице Коморе, као и друга предузећа и партнерске институције. За сада је потврђено учешће водећих француских ком-
панија у Србији, као што су: Шнајдер електрик, Санофи Авентис, Креди агрикол банка.

У организацији Спортско-пословног центра и ТВ „Канал 
25” из Оџака, 4. новембра у Оџацима је организован 
Сајам производних предузећа општине Оџаци, на 
коме се представило око тридесетак фирми. Један од 

циљева ове манифестације, поред представљања производ-
них програма, јесте и да се предузећима пружи прилика да у 
међусобним контактима склопе нове послове, размене иску-
ства и промовишу идеје о заједничком наступу на иностра-
ном и домаћем тржишту. 

Сајам је свечано отворио Миро Видошевић, генерални 
директор „Магне ситинг“, највеће компаније која послује у 
општини Оџаци. 

„Магна, трећи највећи светски добављач ауто-индус-
трије, одабрала је да дође у Оџаке и овде запосли људе. Ми се 
стално ширимо, тако да и данас на сајму тражимо нове рад-
нике“, истакао је Видошевић. 

Један од организатора сајма, директор Спортско-посло-
вног центра Мирослав Станковић, рекао је да је економски 
раст једина шанса да се превазиђе криза. 

„Заједничка визија је да општина Оџаци постане савре-
мена европска регија, привлачна за живот и рад и атрактивна 
за инвестирање, која свој одрживи развој темељи на индус-
тријским и људским ресурсима, производним и туристичким 
потенцијалима и богатом културном и историјском наслеђу“, 
рекао је Станковић. 

В.П.
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Национална служба за запошљавање - Филијала Смедерево у 
сарадњи са Градом Смедерево организовала је у Градској управи 
свечану доделу уговора корисницима мера активне политике запо-
шљавања које се финансирају посредством Локалног савета за запо-
шљавање.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић уручила је 
уговоре корисницима програма стручне праксе, јавних радова и 
субвенција за запошљавање лица из теже запошљивих категорија на 
новоотвореним радним местима.

Уговоре је добило 12 послодаваца који су на стручној пракси 
радно ангажовали 33 лица, 8 послодаваца који су на јавним радови-
ма упослили 46 лица и 55 послодаваца који су обезбедили посао за 
78 особа из теже запошљивих категорија.

Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. 
годину између Националне службе за запошљавање - Филијале Сме-
дерево и Града Смедерево, обезбеђена су средства у укупном износу 
од 21,6 милиона динара, при чему Град учествује у финансирању са 
11,4 милиона, а НСЗ са 10,2 милиона динара. 

За програм јавних радова издвојена су средства у укупном из-
носу од 4,6 милиона, за програм субвенција за запошљавање неза-
послених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима - 11,7 милиона, за програм стручне праксе у циљу 
стицања услова за полагање стручног испита и стицање посебних 
практичних знања - 5,3 милиона динара. 

Мобилни тим Филијале Нови Пазар НСЗ је у ок-
виру нове мере „Каравани запошљавања“ 3. новембра 
обишао месну заједницу Трнава. У просторијама ОШ 
„Ђура Јакшић“ преко 30 особа је информисано о услу-
гама НСЗ, док је осам лица уведено у евиденцију.

Да би се ова активност успешно реализовала, 
Филијала Нови Пазар НСЗ успоставила је одличну 
сарадњу са Градском управом, месним канцеларија-
ма и школама на терену, које ће у наредном периоду 
пружити пуну подршку у промовисању услуга које ће 
мобилни тим у континуитету реализовати.

„Каравани запошљавања“ су нова мера Нацио-
налне службе намењена незапосленима са руралног 
подручја. Циљ каравана је да се незапослени у нераз-
вијеним општинама укључе у програм услуга које 
нуди НСЗ. Приоритетне групе су особе са инвалидите-
том, Роми и остала лица из теже запошљивих група.

Додела сертификата полазницима обука

Додела уговора у Смедереву У организацији мобилног тима 
Филијале Нови Пазар 

НОВИМ ЗНАЊИМА ДО ПОСЛА

ОД СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ДО СУБВЕНЦИЈА
КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА

У ТРНАВИ

У Филијали Панчево НСЗ прошле недеље су додељени 
сертификати полазницима обука за немачки језик (по-
четни ниво) и вођење пословних књига, чији је извођач 
био Отворени универзитет „Марко Кулић“ из Панчева.

Сертификате је добило 16 полазника са евиденције неза-
послених. Курс немачког је месец и по дана похађало девет 
полазника, а двомесечну обуку за вођење пословних књига 
седам особа. Док су на првој обуци полазници били углавном 
млађи од 30 година, друга је претежно била намењена ста-
ријима од 50 година, како би се повећале могућности за њихо-
во запошљавање. 

Услов за укључивање у обуке било је да су кандидати 
пријављени на евиденцију незапослених и да имају најмање средњу стручну спрему, а предност је дата теже запошљивим 
категоријама.

„Обука је била одлична, напорна, интензивна, имали смо одличног предавача и мислим да је стопроцентно успела“, 
рекла је Рут Лихтентал, која се нада да ће јој сертификат обогатити радну биографију. Сви полазници су веома задовољни 
организацијом обуке и стеченим знањем.

„Ова обука ми значи много. Верујем да се немачки језик све више тражи“, рекао је Александар Јовановић, полазник 
обуке за немачки језик.

Сертификате је уручио директор Филијале Панчево Ђорђе Лукач, који је полазницима честитао и пожелео успех у 
потрази за послом. Лукач је најавио и скору реализацију обука преко пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ ИПА 
компонента I 2012. У Филијали Панчево ће бити реализовано пет обука - за пекаре, посластичаре, помоћне куваре, геронтодо-
маћице и основна информатичка обука ECDL - у које ће бити укључено 116 незапослених.

У Филијали Панчево биће реализовано пет обука: за пекаре, посластичаре, помоћне 
куваре, геронтодомаћице и основна информатичка обука ECDL, у које ће бити укључено 

116 незапослених

Ивана Мучибабић

Аида БојаџићЈасмина Миленковић
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У потрази за послом и добром за-
радом многи млади се отисну на 
далеке дестинације прекооке-
анским бродовима. У последње 

време појавили су се слични огласи, 
али за послове на речним крузерима. 
Млади су неповерљиви, а Ана Анаста-
сија Ћетковић, регионални менаџер 
за централну и источну Европу једне 
велике америчке компаније, тврди да 
тај посао има много више предности, а 
да је зарада слична.

„За оне који су жељни забаве и циљ 
им је да посете неке егзотичне дести-
нације, дефинитивно су прекоокеански 
бродови. За оне који желе мирније путо-
вање, да имају слободне дане и скокну 
до куће, а при томе и да зараде, препо-
ручујем речну флотилу“, истиче Ћетко-
вићева.

Према њеним речима, уговори се 
обично потписују на шест месеци, а 
најчешће се плови коридором Рајна - 
Дунав - Мајна, све до Елбе. Особље се 
лако регрутује, некада се кандидати 
контактирају чак и путем Скајпа, како 

не би морали да иду у иностранство на 
разговор, а међу најтраженијим зани-
мањима су капетани и инжењери, за-
тим кувари, конобари и собари.

„Занимљиво је да за разлику од 
прекоокеанских на речним бродовима 
лако може да се напредује. Све зависи 
од залагања, што компаније поштују. 
Некада се људи запосле као перачи 
судова само да би ушли на брод, па 
својим залагањем и додатном едука-
цијом коју нуди компанија дођу и до 
високих позиција“, тврди Ћетковићева.

Каже да Срби важе за добру радну 
снагу, а занимљиво је и да на речним 
турама послодавци подстичу запо-
шљавање парова. Сматрају да такви 
радници не праве никакве проблеме, 
јер је увек лепше и лакше удвоје.

Ана Анастасија Ћетковић каже да 
они упорни могу доћи до посла преко 
многих компанија.

„Највеће су Avalon - River Advise, 
Uniworld, Scenic, Ventage, Viking, Grand 
Circle и АМА Waterways. На њиховим сај-
товима увек има огласа“, поручује Ћет-
ковићева.

Бројне компаније регрутују за 
послове на речним крузерима. Правни 
заступник компаније Сејф круз, која за-
пошљава и наше држављане на речним 
крузерима, Иван Лештанин, наводи 
да је главна разлика између морских 
и речних крузера сам рад на њима. На 
прекоокеанским бродовима око 200 ко-
нобара услужује госте, а на речним их 
је само пет-шест. Ако се један разболи, 
други морају више да раде. На речним 
крузерима се ради озбиљно, професио-
нално, а они који мисле да је овај посао 
лак, брзо се враћају кући.

„Ми запошљавамо 20-30 наших људи 
месечно, највише конобаре и куваре, 
који зарађују између 1.000 и 2.500 евра 
сваки месец, плус бакшиш. Имају своје 
кабине са прозором и бесплатним ин-
тернетом, за разлику од прекоокеан-
ских крузера“, каже Лештанин. 

То нам је потврдио и Новосађанин 
Горан Шарчевић, који ради на речном 
крузеру као конобар. 

„Ја сам уз препоруке једног хоте-
ла дошао на брод. Моја плата је 1.200 
евра, али са бакшишом добијем око 
2.000, чак и 3.000 евра. Код нас се бак-
шиш подразумева, и то путници знају, 
а да бисмо га имали сви - стављамо га 
у заједничку касу, па касније делимо 
на основу послова које обављамо. Неко 
добије већи, неко мањи проценат, али 
тако бакшиш добије и перач судова који 
нема контакт са гостима, па су сви за-
довољни“, прича Горан.

Сезона речних крстарења траје од 
марта до новембра, а стандардна рута 
је Рајна - Мајна - Дунав. Највећу пред-
ност у овом послу представља знање 
немачког и енглеског језика.

РЕКА БЛИЖА КУЋИ
За оне који желе и да скокну до куће и да зараде - препорука је речна флотила. Уговори 

се обично потписују на шест месеци, а најчешће се плови коридором Рајна - Дунав 
- Мајна, све до Елбе. Међу најтраженијим занимањима су капетани и инжењери, 

затим кувари, конобари и собари
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У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ    Речни крузери: добра зарада - тежак рад

За разлику од прекоокеанских, на речним бродовима
лако се напредује…

На речним турама
послодавци подстичу

запошљавање парова, јер 
сматрају да такви радници 
не праве никакве проблеме
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