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Јавни позив

Oпшти услови огласа/конкурса 

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

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба
подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним 
  временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане
  законом, школски успех и сл. нису неопходни или елиминаторни 

услови;
- провера радних способности није предвиђена.

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТA
711

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финан-
сирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђе-
них локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години, бр. 
401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године коју је донео министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локал-
ним акционим планом општине Трговиште за 2017. годину, Споразу-
ма о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 0800-101-2/2017 од 
03.05.2017. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

У 2017. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног са евиденције Испоставе Трговиште за самосталан рад у струци за коју 
је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања 
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног 
испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посе-
бан услов за самосталан рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа. 

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена 
лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла 
одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљава-
ла краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног 
испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац са територије општине Трговиште који при-
пада: 
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, обра-
зовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм 
код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно планираног 
броја лица за укључивање у програм), 
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског 
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за прив-
редне регистре.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потреб-
на документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се 
доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем угово-
ра, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у НСЗ Филијали за запошљавање 
Врање, Испостави Трговиште, или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општи-
не Трговиште. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног 
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених 
за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено лице под
   условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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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     Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за трезор 
оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају 
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9. 

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД 

1) Аналитичар буџетских расхода и издатака
Група за финансијско планирање, управљање 

ликвидношћу и пословне процесе, Сектор за извршење 
буџета, звање саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; 
познавање енглеског језика; положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање законских прописа који 
регулишу област буџета и буџетског система - усмено; познавање 
енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина кому-
никације - усмено.

2) Методолог главне књиге
Одељење за рачуноводствене послове, Сектор за буџетско 

рачуноводство и извештавање, звање самостални 
саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање 
рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.

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

3) Софтверски инжењер
Група за апликативни дизајн и програмирање, Одељење 

за апликативни развој, Сектор за информационе 
технологије, звање самостални саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-

но на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање области апликативног развоја, 
имплементације, интеграције програмских система и примене методоло-
гија и поступака за пројектовање и програмирање - усмено; познавање 
енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина комуникације 
- усмено.

4) Самостални систем инжењер
Група за надзор и заштиту информационих система, 
Одељење за серверску инфраструктуру, Сектор за 

информационе технологије, звање самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског 
језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање концепта безбедности информација у окви-
ру Дата Центра и праћење догађаја у оквиру Дата Центра на основу процеса 
- управљање догађајима - усмено; познавање енглеског језика - писмено (тес-
том); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, 
интернет); вештина комуникације - усмено.

5) Радно место за финансијску контролу, анализу и 
извештавање

Одсек за контролу, Сектор за финансирање, 
рачуноводство и контролу, звање самостални саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање 
рада на рачунару и најмање 5 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског 
система и рачуноводства - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина комуникације - усмено.

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

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 

6) Благајник
експозитура Сурдулица, звање референт

1 извршилац

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

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

IV Место рада: Сурдулица, Томе Ивановића 4

ФИЛИЈАЛA ЗАЈЕЧАР

7) Радно место за претходну контролу
експозитура Бор, звање сарадник

1 извршилац

Администрација и управа 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-техно-
лошких или природно-математичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

V Место рада: Бор, Ђорђа Вајферта 4

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

8) Директор филијале
звање виши саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-техно-
лошких или природно-математичких наука 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 четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област 
државне управе, буџетског система, платних услуга и радних односа - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине ана-
литичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности 
и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина 
комуникације - усмено.

VI Место рада: Шабац, Карађорђева 2

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Упра-
ва за трезор, 11000 Београд, Поп-Лукина 7-9, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Ракић, тел. 
011/3202-455 и Никола Јелача, тел. 011/2927-547;

Заједничко за сва радна места

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очита-
на лична карта; 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; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком 
радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општи-
ни или суду или од стране јавног бележника.

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

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

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се 
почев од 4. септембра 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 
2, источно крило и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп 
Лукина 7-9.  

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

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

НАПОМЕНЕ

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

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

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

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

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - 
Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање 
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб стра-
ници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о Држав-
ној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и 
36/10), члана 61 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), чланa 15 став 2, чланa 17 став 3 и 
члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна ревизорска институција 
оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41

II За именовање државног ревизора

1. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова 

Републике Србије
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 1): познавање Закона о Државној 
ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике 

Администрација и управа 
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Србије; Међународних стандарда ревизије; Закона о општем управном поступ-
ку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III За попуњавање извршилачких радних места

2. Радно место за правну подршку ревизији, звање 
виши саветник

Сектор за ревизију буџета локалних власти, Група за 
правну подршку ревизији

са местом рада у Нишу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 2): познавање Закона о Државној 
ревизорској институцији, прописа из области буџетског система Републике 
Србије; Закона о локалној самоуправи; Закона о општем управном поступку; 
Закона о прекршајима - усмено; познавање једног светског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - усмено.

3. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног 
осигурања

са местом рада у Београду- 2 извршиоца, са местом рада у 
Новом Саду-1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 3): познавање Закона о Државној 
ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; прописа из области обавезног социјалног осигурања - усмено; позна-
вање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.

4. Радно место самостални саветник у ревизији, 
звање самостални саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао или има 

учешће у капиталу или у управљању корисник јавних 
средстава

са местом рада у Београду - 2 извршиоца, са местом рада 
у Нишу 1 - извршилац

5. Радно место саветник у ревизији, звање саветник
Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 

друштава и других правних лица које је основао или има 
учешће у капиталу или у управљању корисник јавних 

средстава
са местом рада у Нишу - 1 извршилац

6. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао или има 

учешће у капиталу или у управљању корисник јавних 
средстава

са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у 
Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радна места 4, 5 и 6): познавање Закона о Држав-
ној ревизорској институцији; Закона о буџетском систему; Закона о рачуновод-
ству; Закона о ревизији; Закона о јавним предузећима - усмено; познавање 
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција 
и других корисника јавних средстава

са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 7): познавање Закона о Државној реви-
зорској институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; 
прописа из области рада Народне банке Србије; Закона о рачуноводству; Закона 
о ревизији - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место виши саветник за планско аналитичке 
послове, звање виши саветник

Служба за финансије и рачуноводство, Сектор подршке 
ревизији

са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 8): познавање Закона о Државној 
ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; прописа из области буџетског рачуноводства - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

9. Радно место самостални саветник у интерној 
ревизији, звање самостални саветник

Служба за интерну ревизију
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку (за радно место 9): познавање Закона о Државној 
ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије и интерној ревизији у јавном сектору; Међународних стандарда реви-
зије; Закона о општем управном поступку - усмено; познавање једног светског 
језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

Услови (за радно место 1): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од чега три 
године искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институ-
ције; положен испит за државног ревизора; познавање једног светског језика; 
познавање рада на рачунару. 

Услови (за радно место 2): високо образовање из области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 
правосудни испит; најмање седам година радног искуства у струци; познавање 
једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови (за радно место 4): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање пет година радног искуства у струци од чега две године искуства на 
пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен државни 
стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови (за радно место 5): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање три године радног искуства у струци од чега једна годи-
на искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; 
положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; позна-
вање рада на рачунару.

Услови (за радна места 3, 6 и 7): високо образовање из области еко-
номских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; 
познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови (за радно место 8): стечено високо образовање из научне области 
економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 
најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; сертификат овлашћеног рачуновође, стечен у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија; познавање рада на рачунару.

Услови (за радно место 9): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање пет година радног искуства у струци од чега две године 
искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; поло-
жен државни стручни испит; положен испит за стицање звања овлашћени 
интерни ревизор у јавном сектору; познавање једног светског језика; позна-
вање рада на рачунару. 

10. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова 
Републике Србије

са местом рада у Београду - 2 извршиоца

11. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног 
осигурања

са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

12. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао или има 

учешће у капиталу или у управљању корисник јавних 
средстава

са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у 
Новом Саду - 1 извршилац

13. Радно место млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника

у Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних 
агенција и других корисника јавних средстава

са местом рада у Београду - 1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку (за радна 
места 10, 11, 12 и 13): познавање једног светског језика - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције - усмено.

Услови (за радна места 10, 11, 12 и 13): високо образовање из области 
економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; познавање једног светског језика; познавање 
рада на рачунару.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Бео-
град, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Весна Кон-
та и Љиљана Чегар, тел. 011/304-22-31. 

Општи услови за рад у државним органима: Као државни службеник 
може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има про-
писану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. 

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:
Чланом 103 став 3 Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016) прописано је да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59 став 2 овог закона).

Сагласно наведеном Државна ревизорска институција ће прибавити доказе о 
чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном 

испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испи-
ту, а за кандидате који конкуришу за раднo местo државни ревизор, прибавиће 
и доказ о положеном испиту за државног ревизора, изузев уколико кандидат 
изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кан-
дидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију са наводима 
о досадашњем радном искуству; изјаву у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о одговарајућој стручној спреми и оригинал или оверену фотокопију 
исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори 
и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство).

Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити 
сам, могуће је преузети на веб - презентацији Државне ревизорске институ-
ције www.dri.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Кандидати који конкуришу за радно место на које се врши пријем приправника 
не достављају исправе којима се доказује тражено радно искуство. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс прилаже решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Кандидати који конкуришу на радно место за које је предвиђе-
но познавање једног светског језика дужни су да у пријави наведу који светски 
језик познају ради организовања усмене провере. 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су при-
ложени потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима 
која се попуњавају, изборни поступак ради провере стручне оспособљености, 
знања и вештина обавиће се у Београду, Макензијева 41, почев од 10. августа 
2017. године за радно место државни ревизор, а за остале кандидате почев од 
28. августа 2017. године. O термину и месту учесници конкурса биће обавеште-
ни путем контакта које наведу у својим пријавама.

Уколико је за проверу предвиђено знање односно познавање рада на рачуна-
ру, само за кандидате који успешно заврше ову проверу вршиће се провера 
познавања једног светског језика, уколико је ова провера предвиђена, а за 
кандидате који успешно заврше и ову проверу, биће проведена провера дру-
гих стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о 
јавном конкурсу. Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задата-
ка који обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електрон-
ске поште у стандардним програмима - пакет МS Office 2010, интернет (Internet 
Explorer).

Напомене:
- Радни однос се заснива на неодређено време, a за радна места млађи савет-
ник у ревизији у својству приправника радни однос се заснива на одређено 
време и траје једну годину;
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу на радно место 
за које се врши пријем приправника;
- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9 Зако-
на о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вешти-
нама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног 
испита;
- Уверење о положеном правосудном испиту замењује уверење о положеном 
стручном испиту;
- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне прија-
ве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место наведено више 
места рада, за свако место рада се подноси појединачна пријава. У пријави је 
пожељно назначити редни број радног места по конкурсу;
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени докази које доставља кандидат биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
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особе женског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

БЕОГРАД
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:
Министарство унутрашњих послова, Београд

Положај који се попуњава:

Секретар министарства
у Министарству унутрашњих послова

Опис послова: Руководи радом Секретаријата у погледу вршења правно 
саветодавне улоге у спровођењу политика и послова који су од интереса за 
Министарство у целини, односно обезбеђује правну ваљаност у реализовању 
свих унутрашњих послова и организује пружање стручне правне подршке 
Министарству приликом сарадње са другим државним органима. Организује 
спровођење процедура којима се омогућава ефикасан и усклађен рад свих 
организационих јединица Министарства, а које се огледа кроз: израду норма-
тивних аката у складу са прописаним процедурама; попуном правних празнина 
тумачењем закона и правних прописа; тумачење прописа из делокруга Минис-
тарства и примену правних прописа приликом израде општих правних аката и 
давање стручних мишљења; решавање имовинско стамбених питања између 
Министарства и запослених, као и са другим државним органима; послове 
управљања и достављања информација од јавног значаја, уз истовремену 
заштиту података о личности; обављању послова којима се омогућава нес-
метано спровођење притужбеног поступка у Министарству. Редовно и перио-
дично министру подноси извештаје о раду Секретаријата. На захтев министра, 
доставља информације и извештаје о појединим питањима и резултатима 
својих испитивања која могу имати шири значај за Министарство. Спроводи 
смернице, обавезна упуства за рад, директиве и налоге министра да у окви-
ру своје надлежности изврши одређене задатке и предузме одређене мере и 
радње. По налогу министра, непосредно руководи најсложенијим пословима 
из делокруга организационих јединица Секретаријата.

Услови: стечено високо образовање на основним студијама у обиму 300 
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; најмање девет година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Неопходно је да кандидат за пријем у радни однос, од 300 ЕСПБ бодова има 
најмање 240 ЕСПБ бодова.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга 
Секретаријата Министарства унутрашњих послова; стручна оспособљеност за 
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и раз-
говором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизо-
ваних тестова.

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

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, подат-
ке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана.

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

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на 
конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави 
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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 податке 
прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење 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 који-
ма 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 бр. 2, са наз-
наком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за 
који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 
10-12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање 
кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства унутрашњих посло-
ва, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на огласној табли, 
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

Администрација и управа

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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БОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Светог Саве 57
тел. 030/581-211

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипл. социјални радник и најмање пет година радног 
искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је здрав-
ствено способан; да није осуђиван за кривична дела; да се против истог не 
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која га чине 
неподобним за вршење дужности директора из надлежности основног и вишег 
суда; да поседује организаторске способности и најмање пет година радног 
искуства у струци; да уз захтев и друге доказе приложи програм рада за наред-
ни мандатни период. Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Неблаговремени и непотпуни захтеви се неће 
разматрати. Захтев са документацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком „За Управни одбор -  конкурс“.

КРАЉЕВО
КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

36000 Краљево, Топлице Милана 1
тел./факс: 036/311-211, 322 477

e-mail: kv.teatar@gmail.com

Директор установе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - студије II степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) односно основне студије у најмањем трајању од четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; да има 
најмање пет година радног искуства у струци; да не постоје законске сметње за 
именовање директора односно, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостој-
ним обављања дужности директора; да познаје уметнички и технолошки процес 
рада у позоришту као пословном систему. Конкурсна пријава треба да садржи: 
предлог Програма рада и развоја Позоришта за период од четири године; ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију 
радне књижице или потврду послодавца којом се доказује радни стаж; потвр-
ду послодавца, оверену копију решења или уговора којом се потврђује радно 
искуство; биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују 
стручност, допунска знања и способности са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; уверење (не старије од шест месеци) да кандидат није правос-
нажно осуђиван, да се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уве-
рење о држављанству РСе; извод из МКР; доказ о општој здравственој способ-
ности (оригинал лекарског уверења); изјаву кандидата да је упознат са општом 
документацијом Позоришта. Приликом избора кандидата за директора, УО ће 
поред основних услова, посебно ценити да ли је стечено високо образовање кан-
дидата за директора из области друштвено-хуманистичких или уметничких нау-
ка и да ли је оно примерено основној делатности Позоришта. Поред овог УО ће 
ценити и следећа допунска знања и способности кандидата за директора а то су: 
да има радно искуство на пословима управљања организацијама или организа-
ционим јединицама у области културе; да познаје пословање Позоришта и упра-
вљање његовим ресурсима; да има искуство у управљању средствима, људским 
и осталим ресурсима; да има репрезентативна стручна остварења и резулта-
те рада у области за коју је стекао високо образовање. Кандидат за директора 
дужан је да предложи писани програм рада и развоја установе за период на 
који се именује, као саставни део конкурсне документације. Кандидати су дужни 
да писаним путем затраже од Позоришта општу документацију ради учешћа на 
конкурсу. Општа документација обухвата завршни рачун Позоришта са билан-
сом успеха и билансом стања за претходну годину, финансијски и програмски 
план за текућу годину, оснивачки акт Позоришта, Статут, Правилник о организа-
цији и систематизацији радних места у установи која је у примени, модел уговора 
о раду директора, податак о висини плате директора Позоришта. Пријаве на 
конкурс подносе се непосредно или путем поште Управном одбору Краљевачког 
позоришта Краљево, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора, не отварати“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана огла-
шавања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УП одбацује 
закључком против кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три 
дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1

Расписује конкурс за именовање:

Директор „Бизнис инкубатор“ доо Крушевац
на мандатни период од 4 године

Подаци о привредном друштву: „Бизнис инкубатор“ доо Крушевац, 37000 Кру-
шевац, Јасички пут 9 а.

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које испуњава следеће усло-
ве: да је пунолетно и пословно способно лице; да има стечено високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама или специјалистичким струковним студијама; да има пет 
година радног искуства у руковођењу. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс (оригинал или оверена фотокопија): доказ о стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности; доказ о општој здравственој способности; доказ о 
радном искуству; биографија са контакт подацима. Рок за подношење пријава 
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве са радном биографијом и документацијом 
о испуњености услова, кандидат подноси лично или преко писарнице Град-
ске управе или препоручено поштом, са назнаком за „Конкурс за именовање 
директора „Бизнис инкубатора“ доо Крушевац“, на адресу: Градско веће Гра-
да Крушевца, 37000 Крушевац, Газиместанска 1. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ЛОЗНИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 18

тел. 015/471-190

Водитељ случаја - социјални радник
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове: да је држављанин РС, да је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајућих академских 
студија, односно стручни назив утврђен у области социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање једну годину 
радног радног искуства у струци, да има положен стручни испит, да поседу-
је знање и вештине за вођење случаја у социјалној заштити. Уз пријаву на 
оглас приложити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење суда да лице није под истрагом и да се против истог 
не води поступак, оверену фотокопију дипломе, потврду о радном стажу у 
струци, уверење о положеном стручном испиту, потврду Републичког завода 
за социјалну заштиту о знањима и вештинама за вођење случаја у социјалној 
заштити. Документација мора бити потпуна, исправе које се прилажу морају да 
буду оригиналне односно оверене фотокопије истих и не старије од шест месе-
ци. Пријаве са прописаном документацијом слати на адресе установе са наз-
наком “Конкурс за водитеља случаја - социјалног радника”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Администрација и управа
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Администрација и управа / Трговина и услуге

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
22410 Пећинци, Јове Негушевића 1

e-mail: office@vikpecinci.rs

Машински инжењер
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - машински факултет; познавање рада на 
рачунару; организационе способности; активни возач Б категорије; спремност 
на тимски рад и рад под притиском.

Технолог
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - технолошки факултет; познавање рада на 
рачунару; организационе способности; активни возач Б категорије; спремност 
на тимски рад и рад под притиском. 
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном 
машинском факултету; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном тех-
нолошком факултету; фотокопију личне карте (биометријски очитана), ове-
рен препис/фотокопију извода из МКР, оверен препис/фотокопију уверења о 
држављанству, уверење из казнене евиденције да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, као и уверење да 
против њих није покренут кривични поступак и да се не води истрага. Пријаве 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Кандидати могу 
своју биографију (CV) са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
електронским путем на office@vikpecinci.rs или путем поште на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Генерала Гамбете 88
тел. 019/420-280

Директор
именовање на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуња-
ва и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању најмање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање пет година радног искуства у струци; да није 
под истрагом, да се против њега не води кривични поступак и да није осуђи-
ван; да поседује организаторске способности. У з пријаву на конкурс кандадат 
подноси: извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (оргинал или оверена фотокопија), доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству у струци, радну биографију, уверење да није 
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, уверење да није 
осуђиван. Уз прописану конкурсну документацију кандидат подноси програм 
рада Центра за мандатни период на који се врши избор. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (датум 
објаве 19.07.2017. године). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведе-
ну адресу, са назнаком “За конкурс за именовање директора”. Контакт телефон 
019/420-280.

       Трговина и услуге
MOVIE KITCHEN - CATERING DOO
Београд, Гроцка - Врчин, 1. марта 11

e-mail: movie.kitchen@yahoo.com

Хигијеничарка
на одређено време 1 година, место рада Гроцка - Врчин

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спеме, завршена основна школа; рад у сменама; 
обезбеђена исхрана.

Возач
на одређено време 1 година, место рада Београд, Гроцка - 

Врчин, Пожаревац, Зрењанин
5 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; 
пожељно радно искуство; теренски рад.

Пекар
на одређено време 1 година, место рада Гроцка - Врчин

5 извршилаца

УСЛОВИ: пекар, III степен стручне спреме; пожељно радно искуство; ноћни рад.
ОСТАЛО: пријављивање кандидата на телефон 064/90-90-711, контакт особа 
Јелена Мирчетић.

ПД ЕТЕРИКА ДОО
37240 Трстеник, Крушевачка 6

Kомерцијалиста на терену
УСЛОВИ: Висока стручна спрема - предност, пожељно искуство у раду са 
робом широке потрошње; рад на рачунару; склоност ка теренском раду; изра-
жене вештине преговарања и презентације; комуникативност; возачка дозво-
ла Б категорије. Информације на телефон 062/644-860 или лично у фирми, 
радним данима од 7-15 часова.

VIVECO
Београд - Палилула, Јовице Васиљевића 

e-mail: office@viveco.rs

Перач аутомобила - еколошко прање возила
3 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије (нео-
пходан услов). Теренски рад. Пријаве кандидата на телефоне 066/403-020 и 
064/815-8088.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

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

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање про-
дате робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење при-
мопредаје касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коре-
ктно понашање према купцима и колегама,  поседовање уредне санитарне 
књижице

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

Посао се не чека, посао се тражи www.nsz.gov.rs
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„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци, за рад у Вршцу

10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање 
продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење 
сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у задњој смени обез-
беђивање инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и коректно 
понашање према купцима и према колегама, уредно подвргавање санитарном 
прегледу и поседовање уредне санитарне књижице.

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

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ “ГУРМАНЛУЦИ ИН”
11070 Нови Београд, Др Агостина Нета 1а

тел. 060/339-91-76

Пица - мајстор
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 6 месеци.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 6 месеци.

Помоћна радница
3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме у било ком занимању.

ОСТАЛО: пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: gurmanluciin@gmail.com 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

“MILLION GROUP”
18000 Ниш, Славољуба Митића 2а

e-mail: dejanstanisavljevic74@gmail.com

Возач доставног возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; лекарско уверење о 
способности за управљање моторним возилом; возачка дозвола Ц категорије; 
пожељно искуство у транспорту на пословима дистрибуције производа. Теле-
фон за контакт: 064/3629179.

SZR “BIO DESIGN” 
21000 Нови Сад, Мике Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Техничар за израду техничке документације за 
израду намештаја

на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен грађевински техничар или архитектонски техничар. oбу-
ка за Autocad; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; 
пожељно радно искуство. Јављање кандидата на телефон и e-mail. Рок за 
пријаву до 30.07.2017.

АУТО МОТО КЛУБ ДГ010ПИ ПИРОТ
18300 Пирот, Књаза Милоша 15

Агент регистрације моторних возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња, виша или висока стручна спрема без обзира на занимање, 
рад на терену у општини Пирот, возачка дозвола Б категорије, познавање рада 
на рачунару: основно, интернет; радно искуство: небитно. Пријаве слати путем 
и-мејла: amkdg010pi@gmail.com.

БРАНКА ШКОБИЋ ПР
ТРГОВИНСКА РАДЊА НБ ШКОБИЋ

11000 Београд, Кумодрашка 99

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; продавац; радно искуство 2 месеца; рад у 
ноћној смени пожељно особа мушког пола. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон 064/1483-054 у року од15 дана од дана објављивања конкурса.

ПР КОЗМЕТИЧКО ФРИЗЕРСКИ СТУДИО УБИПАРИП 
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Патријарха Павла 57

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. у сменама. Јављање кандидата 
телефон 063/573-856. Рок за пријаву до 31.07.2017.

ЉИЉАНА ЈАНУШЕВИЋ ПР
ФИНАЛ-НС СРЕМСКА КАМЕНИЦА

21208 Сремска Каменица, Мали до други 1б

Кречење и фарбање
на одређено време, 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. еренски рад. Јављање кандидата 
на телефон  063/7036-569. Рок за пријаву до 22.08.2017.

“ПФС СЕРВИС” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 35а

Административни радник
на одређено време, 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца.

Менаџер стамбене зграде
на одређено време, 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на e-mail: office@pfs.rs. Рок за пријаву до 
08.08.2017.

„HUTCHINSON“ DOO RUMA
Рума, Индустријска 71

Шеф рачуноводства
пробни рад - 6 месеци

УСЛОВИ: економиста, VI, VII степен; радно искуство минимум 2 године на руко-
водећим позицијама у сектору финансија, пожељно у индустрији/производњи; 
познавање рада на рачунару МS Office пакет - обавезно, SAP - пожељан; знање 
енглеског језика (виши ниво). Рад у сменама. Трајање конкурса до попуне. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на e-mail: biljana.zivanov@
hutchinson.com.world или да се јаве на телефон 069/111-27-56, лице за контакт 
Биљана Живанов.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: Агенција за запошљавање „INTRO SELECT“ из Новог Сада
e-mail: office@introselect.eu

Конобар/конобарица
место рада Словенија - Алтидор д.о.о., Бистро Лара Ново 

Место, Словенија, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пожељно радно искуство у струци; основ-
но познавање рада на рачунару. Рад у три смене; обезбеђен смештај; обез-
беђен превоз; обезбеђена исхрана; минимална бруто плата за почетак 805 
евра; плаћени годишњи одмор. Трошкове здравственог прегледа сноси иза-
брани кандидат; изабрани кандидат је здравствено и социјално осигуран; 
трошкове виза и радних дозвола сноси послодавац. Кандидати могу да доставе 
своје радне биографије на e-mail: office@introselect.eu; и могу се јавити на број 
телефона 062/873-8150. Детаљне информације о условима рада, кандидати 
ће добити на разговору са послодавцем. Лице за контакт Никола Тепавац. Рок 
трајања конкурса: до. 20.08.2017.

                    Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотерапеут
за потребе Медицинског сектора, Одељење за физикалну 

медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној 
болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа. Кандидати морају да 
испуњавају следеће услове: VI степен стручне спреме физиотерапеутског сме-
ра; положен стручни испит. Кандидати достављају следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. 

Средњи физиотерапеут
за потребе Медицинског сектора, Одељење за физикалну 

медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној 
болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа. Посебни услови за засни-
вање радног односа су: IV степен стручне спреме медицинског смера - физи-
отерапеутски техничар; положен приправнички испит. Кандидати достављају 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту. 

Медицинска сестра - техничар
на одељењу или терапијама за потребе Медицинског 

сектора, Одељење за физикалну медицину и 
рехабилитацију

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјал-
ној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа. Посебни услови за 
заснивање радног односа су: IV степен стручне спреме медицинског смера, 
медицински техничар; положен стручни испит. Кандидати достављају следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту.

Руковаоц котловских постројења
за потребе Немедицинског сектора, Одељење техничког 

одржавања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме техничког смера, са положеним испитом 
за ложача парних котлова, радно искуство 6 месеци у струци. Кандидати дос-

тављају следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању.

Спремачица у здравственој заштити
за потребе Одељења за управљање смештајним 

капацитетима
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа; познавање српског и мађарског језика. Кандидати 
достављају следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној основној школи.

Гардеробер на базену
за потребе Немедицинског сектора, Одељење рекреације

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати достављају следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, 
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са 
назнаком „__________________ (навести тачан назив радног места за које се 
конкурише”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Дипломирани правник
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме и положен држав-
ни стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету; уверење о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију. 

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме завршен економски 
факултет. Уз молбу кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; извод из матичне књиге рођених - венчаних; био-
графију. 

Административни техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: IVстепен стручне спреме, завршена средња 
економска школа, смер правни техничар и положени стручни испит. Уз молбу 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
- венчаних; биографију. 

Кувар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: III степен стручне спреме завршена средња 
економска школа смер кувар. Уз молбу кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених - 
венчаних; биографију. 

Електротехничар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: III степен стручне спреме завршена средња тех-
ничка школа смер електротехничар аутоматике. Уз молбу кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, извод из матичне 
књиге рођених - венчаних; биографију.

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

Трговина и услуге / Mедицина

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Водоинсталатер
на одређено време ради замене привремено одсутног 

радника до његовог повратка

УСЛОВИ: III степен стучности, смер водоинсталатер или КВ водоинсталатер. 
Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи - III степен, смер водоинсталатер или КВ 
водоинсталатер. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену “Пријава на оглас “ или лично у просторијама болнице.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
„R MEDICAL”

Београд - Палилула, Бистричка 22

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит и обавезно знање 
енглеског језика, средњи ниво. Јављање кандидата на телефон 063/274-177.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицински техничар - сестра
на одређено време, због замене привремено одсутног 

запосленог до његовог повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена средња медицинска школа и 
положен стручни испит; радно искуство од 6 месеци. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о школској 
спреми, доказ о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), доказ о 
радном искуству и обичну неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу са назнаком “За оглас за пријем у 
радни однос” или лично предати у Правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

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

Шеф Одељења за правне, кадровске и опште послове
УСЛОВИ: дипломирани правник. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има завршен правни 
факултет и положен стручни испит; да има најмање 1 годину радног искуства 
на пословима дипломираног правника. Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
копију дипломе о завршеном правном факултету; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду о радном искуству на пословима дипло-
мираног правника; уверење о држављанству РС; уверење суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага. 

Возач санитетског возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: да има III или IV степен стручне спреме; да има возачку 
дозволу Б категорије. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о завр-
шеној школи; оверену копију возачке дозволе Б категорије; уверење о држављан-
ству РС; уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници ДЗ, сва-
ког радног дана од 7 до 15 часова или послати препоручено поштом на на 
горенаведену адресу са назнаком „За оглас“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач болничких просторија
на одређено време 3 месеца, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за 
спремача“ или лично у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време 2 месеца, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша/висока струковна или средња стручна спрема (медицинска сес-
тра), VI или IV степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. 
Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија); кратку биографију. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Правни референт
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен стручне спреме, пожељно је 
претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра 
и/или доктора наука (ако га кандидат има), потврду издату од стране НСЗ о 
дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопију радне књижице или потврду послодавца), 
фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, са адресом и 
контакт телефоном. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима, као и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 6

1) Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за трансфузиологију, на одређено време, 

ради замене привремено одсутне запослене до истека 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета 
или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног 

престанка радног односа

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

2) Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике, на 
одређено време, ради замене привремено одсутне 

запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне 

неге детета или њеног престанка радног односа

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

3) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за полуинтензивно лечење у Служби за 

неурологију, на одређено време, ради замене привремено 
одсутне запослене до истека породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада 
ради посебне неге детета или њеног престанка радног 

односа

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

4) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за психијатрију, на одређено време, 

ради замене привремено одсутне запослене до истека 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета 
или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног 

престанка радног односа

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

5) Анестетичар
за рад у Одсеку анестезије и реанимације Службе за 

гинекологију и акушерство у Служби за анестезиологију 
и реаниматологију, на одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству 
до повратка запосленог на рад или његовог престанка 

радног односа

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

6) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку кардиологије у Служби за интерну 

медицину, на одређено време, ради замене привремено 
одсутне запослене до истека боловања или њеног 

престанка радног односа

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

7) Медицинска сестра - техничар
за рад у Ортопедској амбуланти за специјалистичко 

консулатативне прегледе у Служби за ортопедију 
и трауматологију, на одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог до истека боловања или 
његовог престанка радног односа

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

8) Кувар
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за техничке, 

помоћне и друге сличне послове, на одређено време, 
ради замене привремено одсутне запослене до истека 

боловања или њеног престанка радног односа

УСЛОВИ: средња угоститељска школа, III степен стручне спреме.

9) Одржавање чистоће у здравственим 
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката и простора 
у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове, 

на одређено време, ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне 
неге детета или њеног престанка радног односа

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

10) 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 истека боловања или њеног 
престанка радног односа

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

За радна места 1-8: Доставити: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко прези-
ме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат 
у/или био у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није 
био у радном односу).

За радна места 9-10: Доставити: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на 
девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа 
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ НСЗ. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на web сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас“ са 
називом и редним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
”ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих становника 
и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним 
лечењем и стоматолошком здравственом заштитом, на 

одређено време до 31.12.2017. године са непуним радним 
временом од 20 часова недељно

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни 
испит; одобрење за самосталан рад (лиценца ) или упис у именик коморе. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију; диплому о 
стеченој стручној спреми; потврду о положеном стручном испиту; лиценцу или 
решење о упису у именик коморе; очитану личну карту. Документацију доста-
вити у овереним фотокопијама. Достављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на горенаведену адресу, са назна-
ком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Mедицинска сестра-техничар
у Стационару за интернистичке болести, на одређено 

време

УСЛОВИ: IV степен; завршена средња медицинска школа; положен стручни 
испит; лиценца за рад. Кандидат поред испуњавања општих услова прописаних 
законом треба да достави и пријаву која садржи: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фот-
копију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у комору, уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уве-
рење МУП да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат који 
буде изабран је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско 
уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на 
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс - не отварати”.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време до повратка запослене са 

специјализације

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: медицински факултет; положен струч-
ни испит; положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности; 
важећа лиценца. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности; 
оверену фотокопију лиценце (датум овере не старији од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење ПУ, датум издавања не старији од 6 месе-
ци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда, датум издавања не старији од 6 месеци); потврду о радном искуству; 
кратку биографију са контакт подацима. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са положеним струч-
ним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; изјаву да су здравствено 
способни за тражене послове; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас број 16/2017“, са наведе-
ним редним бројем из огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са положеним струч-
ним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; биографију са адресом 
и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком “Пријава на оглас број 19/2017“, са наведеним редним 
бројем из огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педијатријска сестра
за рад у Одељењу за здравствену заштиту предшколске 

и школске деце, на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: педијатријска сестра са положеним струч-
ним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер 
педијатријска сестра; оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас 
број 18/2017”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: КВ радник, возач Ц1 категорије.

Котлар
за рад у Служби за техничке и друге послове

УСЛОВИ: КВ радник, машиниста термопостројења. На оглас се могу јавити и 
КВ радници са завршеном обуком за руковаоца парних котлова али они могу 
бити изабрани само ако не буде пријављених кандидата са наведеном школ-
ском спремом. 

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију возачке доз-
воле (само за возача санитета); доказ да није покренут кривични поступак, 
издат од стране надлежног органа; изјаву о здравственој способности за рад 
на траженим пословима; биографију са адресом и контакт телефоном. Изабра-
ни кандидат биће у обавези да приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 17/2017”, са наве-
деним редним бројем из огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

АПОТЕКА ВРАЊЕ
17500 Врање, Стефана Првовенчаног 43

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да је дипломирани фармацеут са најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите, или да је дипломирани 
економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и 
са најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Прија-
ве на конкурс кандидати подносе у року од 15 дана од дана објављивања на 
горенаведену адресу. Уз пријаву доставити кратку биогафију и план рада за 
период трајања мандата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом, лице треба да испуњава и 
следеће услове: да је доктор медицине - специјалиста из физикалне медицине 
и рехабилитације, са најмање пет година радног стажа по положеном специја-
листичком испиту у области здравствене заштите, од чега најмање три године 
радног стажа на руководећем радном месту или да је дипломирани правник 
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравстве-
ног менаџмента са најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите; да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини 
недостојним за обављање те функције, односно да није правоснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање функ-
ције директора здравствене установе. Уз пријаву на конкурс која садржи личну 
и радну биографију, кандидат је дужан да приложи следеће доказе: диплому о 
завршеном факултету; диплому о завршеној специјализацији; лиценцу за рад; 
уверење о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, ако је 
кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста; потврду о о 
дужини радног стажа у области здравствене заштите и на руководећим посло-
вима; извод из МКР; уверење о држављанству; уверење да кандидат није под 
истрагом и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање функције директора здравствене установе, 
не старије од шест месеци; изјаву кандидата о непостојању сукоба јавног и 
приватног интереса у смислу чл. 130 став 6. Закона о здравственој заштити; 
предлог Плана рада и развоја Специјалистичке болнице за мандатни период. 
Докази о испуњењу конкурсом предвиђених услова достављају се у оригина-
лу или као оверене фотокопије докумената. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. УО Специјалистичке болнице за церебралну парализу и 
развојну неурологију у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
разматраће пријаве кандидата и донети одлуку о избору и упутити предлог 
оснивачу Специјалне болнице за именовање директора. Пријаве на конкурс 
са прилозима достављају се на горенаведену адресу; препорученом поштом 
са назнаком “За конкурс за именовање директора Специјалне болнице” а могу 
се предати и лично у Одељењу за административне, правне и опште послове.

ДОМ ВИТА МЕДИАЛИС
11000 Београд - Звездара, Миријево, Јованке Радаковић 23

Медицинска сетра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, без обзира на 
радно искуство.

Неговатељица
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стручне спреме.

ОСТАЛО: кандидати се могу пријавити путем телефона 065/4566-306 - Миња 
Мандрапа, 066/8104-891 - Гордана Милић. Рок трајања конкурса 15 дана.

Mедицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за акутне плућне болести Службе за плућне 
болести Стационара Клинике за педијатрију, на одређено 
време, до повратка запосленог са боловања, пробни рад 

до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен, 
завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад.

Лабораторијски техничар
у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби 
за дијагностику и заједничке медициске послове, на 

одређено време, до повратка запослене са боловања, 
пробни рад до 3 месеца

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен, 
завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положе-
ном 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 управе) не старије од 6 месе-
ци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија 
(Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Прија-
вом 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 из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне 
карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
предају у затвореној коверти лично или поштом на горенаведену адресу са 
назнаком (за радно место 1) “Пријава на оглас за пријем две медицинске сес-
тре-техничара на пулмологији”, и са назнаком (за радно место 2) “Пријава на 
оглас за пријем једног лабораторијског техничара”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа, основне струковне студије, виши физио-
терапеут или струковни физиотерапеут (VI степен стручне спреме); положен 
стручни испит. 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене докумен-
тације из које се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фото-
копију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидати могу бити 
позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку 
о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, позна-
вање рада у електронском здравственом картону, итд). 

Самостални референт за осигурање
УСЛОВИ: висока стручна спрема, инжењерство и менаџмент осигурања, позна-
вање рада на рачунару, VII/1 степен стручне спреме. Избор између пријавље-
них кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној 
школи. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који 
могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна 
оцена током школовања, дужина трајања школовања, итд). 

Самостални референт за послове финансијске 
оперативе - контролор

УСЛОВИ: економски факултет, VII/1 степен стручне спреме. Избор између 
пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о 
завршеној школи. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, 
просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, итд). 

ОСТАЛО: Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или 
на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ после 
истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у ДЗ 
Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком “за 
јавни оглас радно место ________________(навести тачан назив радног места 
за које се конкурише)”.

Индустрија и грађевинарство
PLAZMATEH DOO

32000 Чачак, Јездинско поље 67

Оператер на ЦНЦ глодалици
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме машинске струке; радно искуство 
најмање годину дана на наведеним пословима; познавање рада на рачунару. 
Обезбеђен превоз и смештај; предвиђен пробни рад. Кандидати треба да се 
јаве на телефон 064/272-3304 Бранимиру Плазинићу.

Ј&Ј МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ ДОО
21000 Нови Сад, Његошева 2

Ноћни чувар
на одређено време, 3 месеца

Помоћни радници у производњи
на одређено време, 3 месеца

5 извршилаца

Варилац
на одређено време, 3 месеца

3 извршиоца

Магационер
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, рад у сменама, обезбеђен пре-
воз. Јављање кандидата на телефон 063/514-019 и e-mail: r.pavkovic@
metalniproizvodi.rs. Рок за пријаву до 04.08.2017.

DOO “VUJMILOVIĆ COMPANY”
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 24а

тел. 021/6742-080

Физички радник
на одређено време, 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец, теренски 
рад; рад ван просторија послодавца; возачка дозвола Б категорије. Јављање 
кандидата на телефон тел. 021/6742-080. Рок за пријаву до 30.07.2017.

Mедицина / Индустрија и грађевинарство
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DIRECT ADVERTISING DOO
24000 Суботица, Плате Добројевића 6

Помоћни бравар - заваривач
пробни рад 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању са искуством 
на истим или сличним пословима. Знање рада на CO2 апарату (тачкасто 
варење, обрада лима).. Јављање кандидата на телефон 024/567-906 или лич-
но на адресу послодавца радним данима од 8-15 сати. Оглас је отворен до 
19.08.2017. године.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

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

Дипломирани грађевински инжењер
место рада Ниш, Шабац, Београд (градилишта),

на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство небитно.

Куварица
место рада Ниш, Шабац, Београд (градилишта), на 

одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, радно искуство 
небитно.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на телефон послода-
вца, лица за контакт: Биљана Ђогић, Милица Цвијовић.

   Пољопривреда

“СЕМЕНКА” ДОО
11080 Земун, Масариков трг 3

Радник у пољопривредној апотеци
место рада Савски Венац, Каменичка 1, на одређено време 

од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер пољопривреде, смер - заштита 
биља; знање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. Кандидати се могу прија-
вити путем телефона 063/474-114 у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса.

               Наука и образовање

БЕОГРАД
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “БЕОГРАД”

Београд, Делиградска 31

Наставник вежби и практичне наставе у блоку, 
предмет Васпитање и нега деце

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник вежби и практичне наставе у блоку, 
предмети Здравствене неге и рехабилитације, 
Физикалне терапије, Масаже и Кинезиологије

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

Наставник вежби и практичне наставе у блоку, 
предмети Здравствене неге и рехабилитације, 
Физикалне терапије, Масаже и Кинезиологије

приправник (без лиценце), на одређено време у трајању 
од 12 месеци
2 извршиоца

Наставник вежби и практичне наставе у блоку, 
предмети Здравствене неге и рехабилитације, 
Физикалне терапије, Масаже и Кинезиологије

приправник (без лиценце), на одређено време у трајању 
од 12 месеци, са 70% радног времена

Наставник математике
приправник (без лиценце), на одређено време у трајању 

од 12 месеци

Наставник предмета Основи клиничке медицине
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 30% радног времена

Наставник стручних предмета Фармакологија, 
Хигијена са здравственим васпитањем

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 30% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 45% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведена занимања, предвиђен је Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/2015 и 11/2016.); 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 и чл. 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), да кандидат има одговарајуће високо 

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља 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); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију 
личне карте, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију 
индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за 
запошљавање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва 
додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона 
011/2684-585. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса 
послати на адресу школе са назнаком „За конкурс“. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ

11000 Београд, Старине Новака 24

Наставник у звању професора струковних студија за 
ужу научну област Текстилно инжењерство

са 50% радног времена

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора техничких наука из области технолош-
ко инжењерство, објављени научни и стручни радови, изражена способност за 
наствани рад и радно искуство минимум 8 година.

Наставник у звању предавача струковних студија 
за уже научне области Текстилно инжењерство 
(за извођење наставе из предмета везаних за 
конструкцију, моделовање и израду одеће) и 

Инжењерски менаџмент (за извођење наставе из 
предмета везаних за менаџмент у текстилној и 

одевној индустрији)
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука, стручни назив специјалисте 
или научни назив доктора наука из научне области текстилно инжењерство, 
објављени стручни радови и публикације из одевне технологије и менаџмента 
у текстилној и одевној индустрији, способност за наставни рад и радно иску-
ство минимум 3 године.

Наставник у звању предавача за ужу научну област 
Менаџмент

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука, стручни назив специјалисте 
или научни назив доктора наука из научне области менаџмента, туризма или 
сродних мултидисциплинарних научних области, објављени стручни радови и 
публикације из менаџмента у текстилној и одевној индустрији, способност за 
наставни рад и радно искуство минимум 3 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидати достављају: биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању и ака-

демском називу, доказ да кандидат није осуђиван (члан 62 Закона о високом 
образовању), списак стручних односно уметничких радова као и по један при-
мерак тих радова и доказ о радном искуству. Докази се прилажу у оригиналу 
или овереној фотокопији. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, у 
року од 3 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 448/а
тел. 065/200-78-78

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Предвиђен је 
рад по сменама. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања. Предвиђен је рад 
по сменама. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка биографија, фото-
копија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
држављанства. Рок за подношење пријаве је 7 дана од дана објављивања, на 
адресу ПУ или слањем на и-мејл адресу.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 319-66-30

Професор струковних студија за предмете Пословно 
право у туризму и Право Европске уније

на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: докторат правних наука, најмање 2 објављена рада са рецензијом у 
последњих 5 година у часопису који је категоризован од Министарства просве-
те РС, оцене студената или процене комисије за избор у звање, научних радова 
и назива публикација или конференција, тачног назива пројекта, руководиоца 
пројекта и инвеститора, уџбеници (књиге, збирке, скрипте, практикуми), радно 
искуство у високошколској установи у настави на предметима Пословно право 
и Право Европске уније. Доставити оверену фотокопију дипломе о стеченом 
звању доктора правних наука, фотокопије насловних страница и странице са 
каталогизацијом у Народној библиотеци РС чланака са ознаком категоризације 
часописа од Министарства просвете РС.

Професор струковних студија за предмет Туризам и 
хотелијерство

УСЛОВИ: докторат економских наука, најмање 2 објављена рада са рецензијом 
у последњих 5 година у часопису који је категоризован од Министарства про-
свете РС, оцене студената или процене комисије за избор у звање, научних 
радова и назива публикација или конференција, тачног назива пројекта, руко-
водиоца пројекта и инвеститора, радно искуство у високошколској установи у 
настави на предмету Туризам и хотелијерство. Доставити оверену фотокопију 
дипломе о стеченом звању доктора економских наука, фотокопије насловних 
страница и странице са каталогизацијом у Народној библиотеци РС чланака са 
ознаком категоризације часописа од Министарства просвете РС.

Асистент за област Право
УСЛОВИ: завршене мастер студије у области права, најмање 2 објављена рада са 
рецензијом у часопису који је категоризован од Министарства просвете РС, упи-
сане докторске студије у области права, оцене студената или процене комисије 
за избор у звање, да је кандидат претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и да показује смисао за наставни рад. Доставити ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним мастер студијама у области права, фото-
копије насловних страница и странице са каталогизацијом у Народној библиотеци 
Републике Србије чланака са ознаком категоризације часописа од Министарства 
просвете РС, оверену фотокопију дипломе нижег нивоа студија са уписаном про-
сечном оценом или саплемент дипломе, доказ високошколске установе (универзи-
тета) о уписаности кандидата на докторске студије у складу са конкурсом.

ОСТАЛО: пријаве са доказима о испуњености услова за заснивање радног 
односа и избор наставника прописаних одредбама чл. 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању РС подносе се на наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање
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ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
11050 Београд, Милана Ракића 1

тел. 011/2886-150

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 
2 ЗОСОВ (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - по пропису који утврђује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005 године ), за наставника основне школе, педагога или психолога, посе-
довање дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, посредовање држављанства 
РС, знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност 
правоснажном 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 одго-
варајућег образовања. Положен испит за директора установе из чл. 59 став 5, 
7 и 17 ЗОСОВ. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству, извод из МКР 
или уверење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); доказ о положеном испиту за директора обезбедиће 
се након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете (иза-
брани директор који нема положен испит за директора, дужан је да положи у 
року од годину годину дана од ступања на дужност); доказ о неосуђиваности 
прибавља школа од надлежне полицијске управе, потврду о радном искуству; 
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За избор директора школе“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити преко телефона 011/2886-150.

МШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-733

Наставник соло певања
на одређено време до поврака на рад запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказ о одго-
варајућој стручној спреми, доказ о положеним испитима из психолошких, 
педагошких и методичких наука, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Сва документа достављају се у ориги-
налу или овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је прет-
ходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да, до дана заснивања радног 
односа, достави уверење о здравственој способности за рад с децом и учени-
цима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПУ “СУНЦЕ”
11000 Београд, Булевар ослобођења 401 б

тел. 064/201-3743

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме

Васпитач
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани васпитач.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати пријаве могу 
послати на e-mail: skolica.sunce@gmail.com.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ИСПРАВКЕ ОГЛАСА

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Поништава се исправка огласа објављена у “Пословима” број 734. 
од 19.07.2017. године. Исправка се поништава у целости услед тех-
ничке грешке.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Оглас објављен 05.07.2017. године у публикацији „Послови“ (број 
733), исправља се за радно место „универзитетски сарадник у звању 
асистента за ужу научну област Прерађивачка металургија и метал-
ни материјали, на одређено време, изборни период једна година“, и 
исправно треба да стоји „универзитетски сарадник у звању асистен-
та за ужу научну област Прерађивачка металургија и метални мате-
ријали, на одређено време, изборни период 3 године”.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовни или ванредни професор, 
за ужу научну област Методика

на неодређено време или на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор педагошко-техничких наука или 
докторат наука из уже научне области за коју се наставник бира. 

Наставник у звању доцент, за ужу научну област 
Методика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - методика наставе; настав-
но подручје педагошких техничко-информатичких дисциплина;

Сарадник у звању асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студент докторских 
студија у одговарајућој научној области, који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука 
у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о 
радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одгова-
рајућој стручној спреми, списак научних и стручних радова, као и саме радове, 
и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног односа и 
стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, да релевантна 
документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен овим упут-
ством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „НАША РАДОСТ“

32240 Лучани 

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 734 од 19.07.2017. годи-
не, поништава се у целости.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „БРАТСТВО“

Стрезовце, 38260 Косовска Каменица

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка запосленог, са 92,82% 

радног времена односно 13 часова недељне норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 ЗОСОВ („Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење и 68/2015) и Правилника о степену и врсти образовања 

Наука и образовање
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наставника и стрчних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да испуњава услове прописане чла-
ном 120 ЗОСОВ; да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже 
кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ (доказ прибавља школа по службеној дужности); да има 
држављанство РС, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију извода из МКР, оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница - не 
старије од 6 месеци и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС - не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивљња. Рок за доношење одлуке по расписаном конкурсу је 8 дана од 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Додатне информације можете добити путем и-мејла bratstvostrezovce@
gmail.com. Пријаве можете слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за наставника српског језика“ или их предати лично у просторијама 
секретаријата школе.

КРАЉЕВО
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19 
тел. 036/383-377 

Сарадник у звање асистента, за ужу научну 
област Урбанизам и зградарство и пројектовање 

грађевинских објеката
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар наука у одговарајућој области коме је прихваћена тема 
докторске дисертације или студент докторских студија из научне области за 
коју се бира и који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8. Поред општих услова утврђених законом кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању(„Сл. гл. РС“, 
број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/15 - аутент. тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и 
Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Факул-
тета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву доставити: биографију, извод из МКР, уверење одржављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским 
студијама или одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајући 
доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове и све остале дока-
зе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21

Наставник српског језика и књижевности
за 100% радног времена (18 часова недељне норме), на 
одређено време преко 60 дана, до повратка директора са 

функције, најкасније до истека мандата

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 ЗОСОВ („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16), да 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 ЕСПБ и шест бодова праксе у установи (не и лица са положеним 
испитом за лиценцу за која се сматра да имају образовање из чл. 8 став 4 Зако-
на), у складу са ЕСПБ, и да поседује једно од стручних звања предвиђених Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, и то: Српски језик и књижевност: 1) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; 2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језика; 3) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевности и општу књижевност; 4) професор српског јези-
ка и српске књижевности; 5) професор српскохрватског језика са јужнословен-
ским језицима; 6) професор југословенске књижевности и српског језика; 7) 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 8) професор српске 
књижевности и језика; 10) професор српске књижевности и језика са општом 

књижевношћу; 11) професор југословенских књижевности; 12) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; 13) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; 14) дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима; 15) мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 16) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 17) мастер 
професор књижевности и језика (србиста); 18) мастер професор књижевности 
и језика - компаратиста. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика. Поред наведених услова кандидат тре-
ба да испуњава и остале услове утврђене чланом 120 ЗОСОВ (да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано сходно овом члану Закона, да има држављанство РС, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из МКР (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о испуњености услова у погледу ЕСПБ (члан 8 
став 4). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили 
на конкурс, и који уђу у ужи избор, врши НСЗ у Лесковцу, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Кандидати подносе пријаве на конкурс у року од 8 дана од дана његовог 
објављивања. Услови за избор прописани су Правилником о организацији и 
систематизацији радних места.

НОВИ САД
ПОНИШТЕЊЕ ИСПРАВКЕ ОГЛАСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Исправка огласа објављена у “Пословима” број 734. од 19.07.2017. 
године, поништава се у целости. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звању ванредни професор из поља 
уметности, за ужу област Драмске и аудиовизуелне 

уметности у архитектури, техници и дизајну
са 50% радног времена, на одређено време у трајању од 

5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке позоришни и радио редитељ, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких 
наука.

Наставник у звању доцента за ужу област Историја 
уметности и дизајна

на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке историја уметности, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област 
Производни и услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство/
инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област 
Електроника

на одређено време у трајању од 5 година

Наука и образовање



   |  Број 735 | 26.07.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

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

Сарадник у звању асистента за ужу област 
Енергетика у машинству

на одређено време у трајању од 3 године, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу област 
Електроника

на одређено време у трајању од 1 године

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

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу област Енергетика у машинству

на одређено време у трајању од 5 година

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкур-
са), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стече-
ним у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране висо-
кошколске исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о 
испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених научних, однос-
но стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно 
признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, моно-
графија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сви 
кандидати треба да попуне електронски образац са подацима о кандидату 
који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не 
и-мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у 
електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, 
решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс 
посебно.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
“МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ”

21400 Бачка Паланка, Цара Лазара 4
тел. 060/6040-291

Наставник менталне аритметике
УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, дипо-
ломирани васпитач или професор разредне наставе; VI/2 степен струковни 
васпитач; VI/1 степен логопедагог, васпитач или наставник разредне наста-
ве; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; словачки - 
средњи ниво; предност имају кандидати са искуством у струци. Јављање кан-
дидата на e-mail: brana.mernjik@gmail.com. Рок за пријаву до 17.08.2017.

ОШ “ЉУДОВИТ ШТУР”
21211 Кисач, Железничка 3

Наставник географије
са 45% радног времена (19 сати недељно), на одређено 

време, до повратка на рад запосленог на функцији 
директора школе (у првом мандату: до 19.05.2020. 

године)

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати опште и посебне здравствене и друге 
услове прописане Законом о раду и ЗОСОВ; да имају одговарајуће образовање 
прописанао Правилником Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; доказ о знању словачког језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (средња, виша или висока стручна спрема на словачком 

језику, или положен испит из словачког језика, са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе). Пријаве са потребним доказима доста-
вити на горенаведену адресу или лично донети секретару школе од 8 до 12 
сати, радним даном.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Доцент за ужу научну област Медицинске 
дисциплине у специјалној едукацији и 

рехабилитацији
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области 
за коју се бира, завршене основне академске студије специјалне едукације и 
рехабилитације и мастер студије и остали услови за доцента утврђени чла-
ном 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду. За кандидате који се први пут бирају у звање доцента 
способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из 
области за коју се бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организо-
вати у складу са Правилником Медицинског факултета о начињу извођења и 
валоризацији приступног предавања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености 
услова из конкурса - оверене копије диплома, списак радова и публикација 
(у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о 
њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности. Кандидати који су конкурисали на радно место и у 
звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће накнадно обавештени 
о теми, датуму, врмену и месту одржавања приступног предавања, а у складу 
са Правилником Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији 
приступног предавања (објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о 
некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
подносе се на горенаведену адресу Писарници факултета, са назнаком “За кон-
курс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
је објављен у публикацији “Послови” дана 26.07.2017. године.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, тј. до повратка запосленог именованог на 
функцију

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 ЗОСОВ, Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-вастипни рад.

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, тј. до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне среме, стечено високо образовање, дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао восоко образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ и да има држављан-
ство РС.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњаватју опште услове прописане ЗОСОВ 
(“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника,стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Уз 
пријаву на конкурс доставити:оригинал или оверену копију дипломе, биогра-
фију са личним подацима, извод из МКР оригинал или оверену копију, извод 
из држављанства РС оригинал или оверену копију, уверење из казнене еви-
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деције да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
(гимназија набавља по службеној дужности), да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Пријаву слати на горена-
ведену адресу.

ПИРОТ
ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 2017/2018 године 

(31.08.2018.)

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен Програм обуке за педа-
гошке асистенте - 9 модула у трајању од 196 часова; да је кандидат психич-
ки, физички и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик, на 
коме се реализује настава у школи; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају, у овереној фотокопији: доказ о 
одговарајућој стручној спреми и језику на коме су се школовали; сертификат 
о завршеном Програму за педагошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 
модула; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/венча-
них. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Податке о осуђиваности кандидата прибавља шко-
ла. Кандидати пријављени на конкурс у обавези су, да на основу обавештења 
школе, изврше проверу психофизичких способности за рад са ученицима по 
процедури Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматрање. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА

18412 Житорађа, Светосавска 23
рел. 027/8362-020

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује 
високо образовање до 10.09.2005. године (доказ се подноси уз пријаву); лице 
које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; да има физичку, 
психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима(доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); лице које није осуђивано правоснажно 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (доказ 
прибавља установа); које има држављанство РС (доказ се подноси уз пријаву); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и има одговарајуће 
радно искуство у трајању од најмање 5 година у области образовања и вас-
питања (доказ се подноси уз пријаву). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Секретар школе
на одређено време до повратка радника са боловања

за 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 68 и чланом 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да поседује 
одговарајуће образовање дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 

Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним личним подацима, радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос), диплому или 
уверење о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања прибавља школа. Лекарско уверење доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се доставља у ори-
гиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном 
од 8 до 12 часова. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
тридесет дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Прија-
ве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 026/771-433.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Секретар школе
на одређено време до повратка радника са боловања, за 

50 % радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 68 и чланом 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да поседује 
одговарајуће образовање дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним личним подацима, радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос), диплому или 
уверење о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања прибавља школа, лекарско уверење доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се доставља у ори-
гиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном 
од 8 до 12 сати. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од три-
десет дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве 
треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 026/721-114.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са боловања, за 

40 % радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 ЗОСОВ („Сл. гл. 
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају да имају 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 ЕСПБ. Уз пријаву канди-
дати су дужани да доставе: радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос), уверење о држављанству РС - оргинал или оверену 
копију не старије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом образовању 
- оргинал или оверену копију, оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи или доказ да су испите положили у току студија. Доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминатаорног понашања или потпи-
сану изјаву односно сагласност у складу са чланом 10 и 15 Закона о заштити 
података личности да податке прибави школа. Документација се доставља у 
оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон 026/721-114.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА “9. МАЈ”

22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320

Наставник предавач теоријске наставе рачунарство 
и информатика

на одређено време ради замене одстутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са законом, послове наставника 
може да обавља лице са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона 
и Правилноком министарства о висини и врсти стручне спреме за наставнике. 
Испуњеност услова утврђује министарство надлежно за послове образовања, 
на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма. 
Остали услови: наставник мора да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона, стечено на висо-
кошколкој установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се при закљу-
чењу 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); да има држављанство 
РС; да има знање српског језика. Доставити: пријаву на конкурс која садржи 
податке о конкурсу на који се кандидат пријављује, где је објављен и са којим 
датумом као и набројана документација која се прилаже; CV; оверену фото-
копију дипломе (уверења о стеченом образовању); доказ о познавању педа-
гошких, психолошких, методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
(укупно 36 бодова у складу са ЕСПБ) или доказ о положеном испиту за лиценцу 
тј. о дозволи за рад; уверење о држављанству РСе (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из МКР (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (школском исправом средњег образовања, оверена фотокопија 
или други сличан доказ о знању српског језика). Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс доставити лично у 
секретаријат школе или путем поште на адресу школе.

СУБОТИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА

“ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Школска 2

тел. 024/712-730

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба: да има држављанство РС, да има стечено обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има пет година 
радног стажа у области образовања и васпитања, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин који омогућава 
подношење потпуне документације, сваког радног дана у седишту Стручне 
службе основних школа “Здружена школа“ из Бачке Тополе (улица Школска 
број 2) од 7.00 до 14.00 сати. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу 
или у овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања, радну биографију, доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно) 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 прибавити 
по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информа-
ције се могу добити на путем телефона.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Свртог Саве 34
тел. 031/512-013

Оглас објављен 19.07.2017. године у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: наставник у звању предавача за ужу област Опште 
медицински предмети са здравственом негом, са 20% радног времена 
на одређено време од 5 година. У осталом делу конкурс је непромењен.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Свртог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник у звању предавача за ужу област Опште 
медицински предмети са здравственом негом

са 50% радног времена, на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије; најмање 
5 референци из уже области за коју се бира; способност за наставни рад. Уз 
пријаву на конкурс са биографијом кандидати подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету и одговарајућој специјализацији; списак рефе-
ренци; уверење о држављанству; извод из МКР; потврду надлежног органа да 
није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању. Пријаве на конкурс, биографију и списак објавље-
них радова доставити на CD-у урађено у MS Word-у и штампаној форми. Услови 
за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правил-
ником о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника и 
сарадника. Пријаве на конкурс се достављају на горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које испуњава усло-
ве прописане чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - УС) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 108/2015); да има одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање 5 година рада у установи образовања 
и васпитања на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да није правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат прилаже: биографију са прегледом радне био-
графије и предлогом програма рада директора школе; оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
лиценце за рад (уверење о положеном стручном испиту); доказ о радном 
искуству у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (које није старије од 6 месеци); уве-
рење од надлежног суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога 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 кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
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саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом (које није старије од 30 дана); уверење о држављанству (које није 
старије од 6 месеци); доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (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); 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом). Обзиром на чињеницу да 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело акт из чл. 
59 ст. 17 којим се уређује програм обуке, програм испита и начин и поступак 
полагања испита за директора, документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора. Доказ о испуњености услова о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела прописана 
законом, односно предвиђена овим конкурсом, прибавља школа службеним 
путем пре доношења одлуке о избору. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са документацијом, односно прилозима којима 
се доказује испуњавање услова за избор достављају се лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.

ПУ “АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”
26340 Бела Црква, 1. октобар бб

тел. 013/851-343

Секретар
на одређено време 12 месеци, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не; положен правосудни испит.

Шеф рачуноводства
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани економиста који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не; најмање 3 године радног искуства на пословима рачуноводства; позна-
вање рада на рачунару.

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, односно до повратка запослене са породиљног 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Васпитач
на одређено време, ради замене запосленог који је 

на функцији директора, најкасније до истека мандата 
директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије - смер васпитач 
, по пропису које одређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
односно основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропису које је 
одредило високо образовање до 10.09.2005. године; VI степен стручне спреме 
- високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне  студије, студијама у трајању од три године или више образовање) 
- смер васпитач; 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. 

Набављач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; pознавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених Законом кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има држављанство РС; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (за васпитаче); да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (за васпитаче). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложи-
ти: оверену диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), извод из МКР 
(оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), доказ да лице 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (за васпи-

таче). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду (члан 120 
став 4 ЗОСОВ „Сл. гл. РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/15). Проверу психофизичке способности за рад са децом врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БУЦКО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Секретар
на одређено време, до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву и биографију приложе: оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


