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УВОДНИК

БИТИ И ОСТАТИ УСПЕШАН
Јасна идеја и прецизан план основа је за успешан бизнис. У послу има 

много проблема и трошкова и због тога свако ко жели да се бави предузет-
ништвом мора да учи, да буде добро информисан и припремљен. 

За предузетнике из Лесковца одржана је једнодневна бесплатна еду-
кација о основама присуства и пословања на интернету. Кроз предавања 
врхунских стручњака и бројне савете које су дали из личног искуства, 
заинтересовани су могли да сазнају како да повећају продају производа 
или услуга које нуде. Предавање „Велики интернет за мале фирме“ орга-
низовали су Фондација „Регистар националног интернет домена“ (РНИДС) 
и Опште удружење предузетника Лесковац. О успешним предузетницима 
у Србији, начинима представљања на интернету, комуникацији са клијен-
тима и важности правилног оглашавања, у Дому занатлија слушало је 25 
предузетника из Лесковца. 

„Да је предузетник бити лако, предузетник би могао бити свако“ - 
овом реченицом започео је своје предавање Иван Минић, оснивач прве 
онлајн заједнице у Србији Бурек.сом, објашњавајући да су предузетници 
они људи који бирају да неколико година живе скроман живот пун одри-
цања да би остатак живота живели онако како мало ко може - више о овом 
догађају у теми броја „Велики интернет за мале фирме“.

Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне ра-
дионице, на којима полазници имају прилику да стекну нове личне и 
пословне вештине, кључне за успешно запослење. Незапослени млади из 
Београда, Крагујевца, Новог Сада, Ниша, Лесковца, Прокупља, Пријепоља, 
Краљева, Новог Пазара и Ковина ове јесени имају прилику да стекну нове 
личне и пословне вештине кључне за запослење, на бесплатним едукатив-
ним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка младима“. По-
лазници ће учити о успешној комуникацији, пословној администрацији, 
управљању пројектима, припреми пословних планова, као и томе како да 
лакше дођу до жељеног посла - више у тексту „Научи, примени, крени“.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић одржао је састанак са директорима предузећа за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. На састанку 
је представљена нова методологија распоређивања финансијских средста-
ва, која ће бити праведније додељивана. Министар Ђорђевић истакао је 
да једино уз доказе да су средства потрошена за репроматеријал она тако 
могу бити и додељена, како не би долазило до потенцијалне злоупотребе 
и ненаменског трошења. Цео процес биће пропраћен од почетка до краја, 
уз редовне контроле које ће установити како и на кој начин су средства 
искоришћена - више о овој теми у тексту „Праведно распоређивање 
средстава“.

Разговор за посао је најчешће стресан, јер имате само једну прилику 
да оставите одличан први утисак на потпуног странца. Ипак, већина раз-
говора за посао следи стандардни образац - нека питања чућете готово 
увек, па је релативно лако дефинисати пожељне одговоре на таква питања. 
О овим питањима и пожељним одговорима у тексту „Корак испред кон-
куренције“.

Редакција
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НАУЧИ, ПРИМЕНИ, КРЕНИ

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И
САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈE

Бесплатна едукација за незапослене младе у 10 градова Србије

У оквиру Форума напредних технологија у Нишу

Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице,
на којима полазници имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине, 

кључне за успешно запослење

19. октобра

Незапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада, 
Ниша, Лесковца, Прокупља, Пријепоља,  Краљева, Новог Па-
зара и  Ковина ове јесени имају прилику да стекну нове лич-
не и пословне вештине кључне за запослење,  на бесплатним 

едукативним радионицама  у оквиру програма Цоца-Цола подршка 
младима. Полазници ће учити о успешној комуникацији, пословној 
администрацији, управљању пројектима, припреми пословних пла-
нова, као и томе како да лакше дођу до жељеног посла. Заинтересо-
вани кандидати се могу пријавити за учешће на сајту www.coca-
colapodrskamladima.com.

Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају из-
међу 18 и 30 година, минимално средњу стручну спрему и завршено 
формално образовање. Програм воде сертификовани стручњаци  са ве-
ликим искуством, као и запослени компаније Цоца-Цола ХБЦ Србија. 

„Позивамо младе да нам се придруже на радионицама,  на који-
ма ће моћи да добију драгоцене савете и помоћ при тражењу посла и 
сналажењу на тржишту рада. Готово сви полазници радионица које 
су одржане током пролећа и лета оценили су програм веома корис-
ним, а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације. То су ре-
зултати који најбоље говоре о квалитету радионица и то нас мотиви-
ше да наставимо да подржавамо младе и будемо уз њих у периоду 
који је кључан за њихову даљу будућност “, сматра Драган Лупшић, 
директор сектора за комуникације и односе с јавношћу. 

Програм Цоца-Цола подршка младима се реализује у сарадњи са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у 

мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника 
у Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду. 

Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информа-
ције о програму, можете наћи и на сајту www.coca-colapodrska 
младима.  

Трећи специјализовани сајам запошљавања и Сајам професио-
налне оријентације одржаће се у четвртак 19. октобра, у Официрском 
дому у Нишу (Орловића Павла 28а), са почетком у 10 часова. Сајмове 
који се већ традиционално организују у оквиру програма нишког Фо-
рума напредних технологија отвориће Зоран Ђорђевић, министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У складу са концепцијом главне манифестације, на сајму запо-
шљавања тражиће се занимања из области информационих и ко-
муникационих технологија, електронике, машинства, биомедицине 
и напредних технологија уопште. Ово је јединствена прилика за све 
који траже послове у овим областима да се представе послодавцима, 
распитају о условима запошљавања и перспективама за рад, предају 
своје пријаве и радне биографије.

На Сајму професионалне оријентације учествоваће средње, више 
школе и факултети, образовне установе које имају значајну улогу у 
обезбеђивању адекватне структуре људских ресурса, што је од посеб-
ног значаја за будућа запошљавања. Усклађеност образовног система 
са потребама привреде и технолошким развојем, омогућава млади-

ма да се у свом граду школују за веома перспективна занимања бу-
дућности.

Форум напредних технологија организује Град Ниш - Канце-
ларија за локални економски развој и пројекте, у партнерству са 
Привредном комором Србије - Регионалном привредном комором 
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Електронским 
факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за запо-
шљавање - Филијала Ниш и Кластером напредних технологија Ни-
КАТ. Циљ је да се на једном месту окупе компаније и предузетници 
који своје пословање остварују и заснивају на модерним технологија-
ма, као и образовне установе и друге институције, како би се истакли 
потенцијали Ниша у овој области не само на националном, него и на 
регионалном нивоу. 

Више информација о Форуму напредних технологија на званич-
ном сајту манифестације - http://www.forumnt.rs. В.Крстић

     
САЈAМ ЗАПОШЉАВАЊА У ГОРЊЕМ 

МИЛАНОВЦУ - 19. ОКТОБРА
Сајам запошљавања у Горњем Милановцу, у организацији Фи-

лијале Чачак НСЗ - Испостава Горњи Милановац, биће одржан у 

четвртак, 19. октобрa 2017. године, од 11 до 14 часова, у Галерији 

Културног центра, Кнеза Михаила 1.



   |  Број 747 | 18.10.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

За предузетнике из Лесковца одржана је једнодневна бесплат-
на едукација о основама присуства и пословања на интернету. 
Кроз предавања врхунских стручњака и бројне савете које су 
дали из личног искуства, заинтересовани су могли да сазнају 

како да повећају продају производа или услуга које нуде. Предавање 
„Велики интернет за мале фирме“ организовали су Фондација „Ре-
гистар националног интернет домена“ (РНИДС) и Опште удружење 
предузетника Лесковац. О успешним предузетницима у Србији, на-
чинима представљања на интернету, комуникацији са клијентима 
и важности правилног оглашавања, у Дому занатлија слушало је 25 
предузетника из Лесковца. 

„Да је предузетник бити лако, предузетник би могао бити свако“ 
- овом реченицом започео је своје предавање Иван Минић, оснивач 
прве онлајн заједнице у Србији Бурек.цом, објашњавајући да су пре-
дузетници они људи који бирају да неколико година живе скроман 
живот пун одрицања да би остатак живота живели онако како мало 
ко може. Међутим, он додаје да су добри предузетници заправо људи 
који цео живот раде и који су веома посвећени послу, људи који имају 
много ентузијазма и енергије. 

Иван већ десет година саветује људе који покрећу сопствени биз-
нис и из свог искуства открива највеће заблуде и грешке предузетни-
ка. „Много људи улази у предузетништво из нужде, велики је број и 
оних који имају добру идеју, али немају знања и не разумеју елемен-
тарне концепте, као и оних који не схватају колико је важно имати 
оригиналну идеју, а не само копирати оно што већ постоји“, истиче он. 

Јасна идеја и прецизан план основа је за успешан бизнис. У послу 
има много проблема и трошкова и због тога свако ко жели да се бави пре-
дузетништвом мора да учи, да буде добро информисан и припремљен. 

Ипак, много је позитивних примера. Говорећи о успешним посло-
вима у Србији Иван Минић желео је да мотивише присутне привред-
нике. Тако је поменуо сајт Купујем продајем који постоји већ 10 годи-
на и не само да су према подацима продали 100.000 рачунара или 
120.000 мобилних телефона, већ је преко тог сајта продато и 5 хиљада 
трактора или 2 хиљаде гитара. 

Следећом причом Иван их је одвео до једног необичног стана у Бе-
ограду, правог музеја где може да се борави, до необичног момка Ма-
рија и његовог Југодома, у којем је боравило више од 1.800 људи, који 
су смештај нашли преко глобалног сајта за изнајмљивање смештаја 
Airbnb. Управо је Марио био један од десеторо власника станова из це-
лог света који је позван од стране Airbnb-а да свој пројекат представи 
у Лос Анђелесу, а једна Италијанка је радила и докторат о његовом 
стану. Због чега је баш он интересантан? Тај стан у Београду води нас 
у прошлост, комплетан ентеријер је из 60-их година прошлог века, а 
Марио је за само неколико година направио веома озбиљан бизнис. 

Француз Чарли Помијер (Charlie Pommier), који је некада живео 
у Београду, па се због посла опет вратио, доказ је да је могуће физички 
у нашој земљи правити неки интересантан производ и продавати га у 

ВЕЛИКИ ИНТЕРНЕТ ЗА МАЛЕ ФИРМЕ
ТЕМА БРОЈА   Едукација предузетника о основама присуства и пословања на интернету

„Много људи улази у предузетништво из нужде, велики је број и оних који имају 
добру идеју, али немају знања и не разумеју елементарне концепте, као и оних који 

не схватају колико је важно имати оригиналну идеју, а не само копирати оно што већ 
постоји“, истиче Иван Минић, оснивач прве онлајн заједнице у Србији

     САВЕТИ 
    • Изаберите домен према тржишту на ком желите да будете
      присутни
    • Не везујте своје садржаје за туђе сајтове
    • Не везујте своју е-пошту за туђе домене
    • Штитите и производне брендове, не само корпоративни
    • Региструјте домене чак и ако вам нису одмах потребни
    • Заштитите своје брендове и на интернету и на тржишту
    • Заштитите своје брендове и на друштвеним мрежама

Области које имају највише користи од
дигиталног маркетинга су: малопродаја, посао 

са некретнинама, технологија, производња,
наука, услуге и едукација
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целом свету. Овај архитекта прави склопиви намештај од пуног дрве-
та, а изазвао је велико интересовање у читавој дизајнерској заједници, 
па се тако данас његов намештај продаје и у Токију или Дубаију. 

Ређало се још много успешних идеја и примера доброг предузет-
ништва, попут људи који праве укусне колаче по јединственој рецеп-
тури, здраве оброке, едукативне играчке, људи који се баве необич-
ним пословима...

„Слушајте и учите од успешних, јер можете да у развоју свог пос-
ла искористите добру праксу оних који су већ дуго у бизнису“, завр-
шио је своје предавање Иван Минић. 

Једна од тема на предавању у Лесковцу била је како привредни-
ке на интернету виде потрошачи и Гугл, као и од чега највише зависи 
пословни успех? Предраг Милићевић, руководилац Сектора марке-
тинга и комуникација у РНИДС-у, говорио је о томе колико је важан 
интернет домен и његов назив. „Назив домена је битан јер формира 
две важне адресе на интернету, а то су веб-адреса - виртуелна адреса 
која води људе до продавнице и мејл адреса - поштанско сандуче за 
комуникацију са свима. Брига о пословању је брига о тим адресама, 
односно брига о домену“, нагласио је Милићевић.

Он је објаснио и због чега је потребно да свака фирма има свој 
домен, а не да своје пословање представља само на друштвеним 
мрежама и додао: „На друштвеним мрежама можете да останете без 
стране јер сте пристали да профил могу да вам угасе било када и због 
разлога који је њима довољан. Да бисте били газда морате да имате 
регистрован интернет домен и само у том случају сте сигурни како ће 
се он користити и која су правила пословања“.

Дате су препоруке да будући предузетници региструју домен 
чим се појави идеја за посао, да редовно брину о том домену, об-
нављају регистрацију, а како се бизнис развија и расте треба да расте 

и број домена. Такође, назив домена треба да асоцира директно на 
то чиме се сајт бави, односно да буде у вези са самим садржајем и 
прилагођен тржишту. Пракса показује да назив интернет домена не 
треба да има више од двадесет знакова. 

Милоје Секулић је човек који је са 45 година остао без посла 
и без уштеђевине. Он је са лаптопом, који је добио од пријатеља, по-
чео своју каријеру. Данас је власник агенције Homepage и каже да у 
бизнису треба највише бринути о људима и њиховим потребама, па 
затим о технологији. „Комуникација на интернету мора да буде ди-
ректна, двосмерна, отворена и искрена. Корисницима морате да дате 
добар, едукативан садржај, а не само рекламу“, каже Секулић.

Управо је брига о људима и усмеравање пажње на њихове пот-
ребе кључна и када говоримо о оглашавању на интернету. Колико је 
важно правилно оглашавање била је тема о којој је говорила Јелена 
Ожеговић из РНИДС-а. Људи су фокусирани на то да им производ 
буде сјајан, а оглашавање им је споредна ствар. Да тако не треба да 
буде објашњава Јелена и наводи начине на које је могуће задржати 
пажњу људи, а један од њих је свакако правовремена, разноврсна и 
адекватна комуникација која ће купца заинтересовати.

„Људи су данас изложени превеликом броју информација, па се 
тако наша пажња на једној ствари задржава у просеку само осам се-
кунди. У једној секунди на Гуглу региструје се више од 40 хиљада 
претрага, а чак 15 одсто је нових и у свему томе мали бизниси треба 
да нађу своје место“, каже Јелена. 

Области које имају највише користи од дигиталног маркетинга 
су: малопродаја, посао са некретнинама, технологија, производња, 
наука, услуге и едукација, али је закључак да не постоји грана која не 
може да нађе корист у интернет присуству и оглашавању.

„Дефинишите своје циљеве, направите детаљан план активности 
и за почетак одредите мали буџет за оглашавање“, савет је Јелене 
Ожеговић за успешно пословање. 

Предавање за предузетнике у Лесковцу сви заинтересовани мог-
ли су да прате уживо на РНИДС страни facebook.com/rnids.rs.

Јелена Бајевић

     
РНИДС

   Регистар националног интернет домена је у оквиру серије пре-
давања о основама пословања на интернету током ове године 
организовао и едукацију за привреднике из Бора, а 24. октобра 
ће предузетници из Врњачке Бање и околине имати прилику да 
чују све што их интересује и да унапреде своја знања из те об-
ласти, па самим тим и своје пословање. 
   РНИДС управља Регистром назива националних интернет до-
мена .РС и .СРБ и интернет инфраструктуром од посебног значаја 
за функционисање интернета у Србији, која обезбеђује непреки-
дну доступност .РС и .СРБ домена.
   РНИДС је регионални центар и лидер међу националним интер-
нет регистрима, етаблиран као познат, препознатљив, активан и 
признат као независна и отворена стручна организација од по-
верења и ванредних резултата, од стране свих заинтересованих 
страна како у Србији тако и у свету, уз имплементацију, креи-
рање и развој најновијих техничких решења и најбољих правила 
на интернету.

     
ЧЕТИРИ КОРАКА ДО ДОБРОГ САЈТА

     1. Концепт, па све остало
     2. Садржај - посетиоци га траже, а Гугл претражује
     3. Дизајн - мора бити прилагођен сваком уређају
     4. Програмирање - које покреће сајт
     Више о овоме: domen.rs/koraci-do-sajta

     
НАЦИОНАЛНИ ДОМЕНИ 

   Србија има два равноправна национална интернет домена: .РС и .СРБ. 
   Национални интернет домен је ознака територијалне припадно-
сти и као такав изузетно је битан за дефинисање интернет иден-
титета свих који живе и/или раде у Србији. Национални интернет 
домен највишег нивоа везан је за међународну двословну ознаку 
државе и то је наш .РС домен, који је наследио некадашњи .YU 
домен. Домен .РС је постао видљив на интернету 25. септембра 
2007. Регистрација назива .РС домена почела је 10. марта 2008.
   Ћирилички интернет домен .СРБ је део породице домена са ин-
тернационализованим називима, односно домена чији називи 
нису написани енглеским алфабетом. После руског .РФ, наш .СРБ 
је други ћирилички интернет домен на свету који је могуће регис-
тровати. Домен .СРБ је постао видљив на интернету 3. маја 2011. 
Од 27. јануара 2012. регистранти .РС домена имали су шест месе-
ци право прече регистрације .СРБ домена по повлашћеној цени, 
а 1. августа 2012. кренула је слободна регистрација .СРБ домена.
   Власници интернет сајтова сами одлучују да ли желе да имају 
интернет адресе на једном, другом или на оба национална домена.
   ICANN је оба домена доделио на управљање РНИДС-у, уз подрш-
ку државних органа Републике Србије и домаће интернет зајед-
нице. Послови регистрације домена за крајње кориснике (регис-
транте) обављају се преко овлашћених регистара, а РНИДС је, 
као национални регистар, задужен за управљање Централним 
регистром, то јест централном збирком података о називима ин-
тернет домена регистрованим у оквиру националних доменских 
простора.
   РНИДС управља са по пет доменских простора у оба национална 
домена (.РС, .ЦО.РС, .ОРГ.РС, .ЕДУ.РС и .ИН.РС, као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.
СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ). Управљање доменским просторима .АЦ.РС и 
.АК.СРБ препуштено је Академској мрежи Србије, а .ГОВ.РС и .УПР.СРБ 
препуштени су Управи за заједничке послове републичких органа.

Брига о људима и усмеравање пажње на њихове 
потребе су кључни када је у питању оглашавање 

на интернету
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Министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић, државни секретар Не-
над Нерић, в.д. помоћника ми-

нистра у Сектору за финансије Саша Тран-
дафиловић и в.д. помоћникa министра у 
Сектору за заштиту особа са инвалидитетом 
Биљана Барошевић, одржали су састанак 
са директорима предузећа за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, наводи се у саопштењу за 
медије које је издало ово министарство. 

На састанку је представљена нова мето-
дологија распоређивања финансијских сред-
става, која ће бити праведније додељивана, а 
које држава даје предузећима за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом. 

„Није исто да ли у предузећу раде особе 
са инвалидитетом прве. или друге категорије, 
нити је исто да ли је у питању мало или средње 
предузеће. И због тога је важно да нађемо 
адекватну формулу по којој ће средства бити 
правилно распоређена. Нико не жели да сред-
ства која држава даје за ову намену, а за која 
ћемо се борити да у наредном периоду буду 
већа, остану неискоришћена или ненаменски 
искоришћена“, нагласио је министар. 

Строжа контрола средстава
Министар Ђорђевић истакао је да једино 

уз доказе да су средства потрошена за репро-
материјал, она тако могу бити и додељена, 
како не би долазило до потенцијалне злоупо-
требе и ненаменског трошења.

„Моја идеја је да средства која је држа-
ва наменила предузећима за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, буду праведно распоређе-
на. Борићемо се за већа средства која ће 
бити додељивана свима који буду аплици-
рали у складу са законом“, рекао је Ђорђе-
вић и додао да ће морати да се приложе до-
кумента и докази о трошењу тих средстава.

Током састанка, министар Ђорђевић на-
гласио је свим присутним да ће  неопходну 
документацију морати да достављају на вре-
ме, а да ће Министарство на исти начин об-
рађивати документа и средства уплаћивати 
у предвиђеном року. 

„Министарство неће трпети било какву 
злоупотребу трошења средстава. Цео процес 
биће пропраћен, од почетка до краја уз ре-
довне контроле које ће установити како и на 
кој начин су средства искоришћена“, истакао 
је министар.

Ђорђевић је поручио да сви треба да запо-
шљавају особе са инвалидитетом, а да је Ми-
нистарство увек спремно да пружи подршку 
сваком предузећу.

„Моја жеља је да држава Србија буде 
друштвено одговорна, да подстакнемо пре-
дузећа да запошљавају особе са инвалиди-
тетом, од прве до десете категорије, и да 
им ми као држава пружимо помоћ у томе“, 
закључио је министар и додао да ће ови сас-
танци постати пракса, како би заједно ра-
дили на унапређењу система.

Законодавни оквир
Закон професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом сту-
пио је на снагу 15. маја 2009, с тим да су од-
редбе које се односе на обавезе послодаваца 
почеле да се примењују годину дана касније.

Као особу са инвалидитетом овај закон пре-
познаје лице са трајним последицама телесног, 
сензорног, менталног или душевног оштећења 
или болести које се не могу отклонити лечењем 
или медицинском рехабилитацијом, а које се 
суочава са друштвеним и другим ограничењи-
ма да се под равноправним условима укључи 
на тржиште рада. Да би се остварила права де-
финисана овим законом, потребно је да особа 
има утврђен статус особе са инвалидитетом а 
то су ратни или мирнодопски војни инвалиди, 
цивилни инвалиди рата као и особе којима је у 
редовном поступку извршена категоризација 
односно утврђен степен инвалидности у складу 
са важећим законима.

Особе са инвалидитетом запошљавају 
се под општим или под посебним условима 
који подразумевају прилагођавање простора, 
средстава за рад, радних задатака и слично, 
за шта послодавац може да оствари право на 
рефундацију примерених трошкова.

Обавезу запошљавања особа са инва-
лидитетом према овом закону има сваки 
послодавац који има најмање 20 запослених. 
Послодавац који има од 20 до 49 запослених 
дужан је да у радни однос прими једну особу 
са инвалидитетом. Послодавац који има 50 и 
више запослених дужан је да у радном одно-
су има најмање две особе са инвалидитетом, 
и на сваких наредних започетих 50 запосле-
них по једну особу са инвалидитетом.

Новоосновани послодавац је ослобођен 
обавезе запошљавања особа са инвалиди-
тетом у трајању од 24 месеца од дана осни-
вања. Послодавац који на неодређено време 
запосли особу са инвалидитетом без радног 
искуства, има право на субвенцију зараде за 
ту особу у трајању од 12 месеци.

У складу са Законом, основан је буџетски 
фонд за професионалну рехабилитацију и под-
стицање запошљавања особа са инвалидите-
том којим управља надлежно министарство, а 
који се финансира из републичког буџета као и 
сопственим приходима буџетских корисника. 
Новац из овог фонда се користи за подстицање 
запошљавања, професионалну рехабилита-
цију и посебне облике запошљавања и радног 
ангажовања особа са инвалидитетом.

Изменама закона, пенали које послодавац 
плаћа месечно за сваку особу са инвалидите-
том коју није запослио, утврђени су у висини 
од 50 одсто просечне зараде по запосленом.

У анализи усклађености законодавног и ин-
ституционалног оквира са Конвенцијом УН о пра-
вима особа са инвалидитетом коју је објавио Цен-
тар за самостални живот особа са инвалидитетом 
Србије, наводи се да домаћи закони особама са 
инвалидитетом гарантују равноправност на тр-
жишту рада. За особе са инвалидитетом пропи-
сани су различити програми обуке, доступно им 
је каријерно саветовање и програми рехабилита-
ције, програми самозапошљавања, док држава 
подстиче запошљавање особа са инвалидитетом 
увођењем квотног система, подршком за прила-
гођавање радног места и другим олакшицама. 
Особама са инвалидитетом доступни су различи-
ти механизми у случају кршења права у области 
рада, закони их штите од присилног рада и ропс-
ког положаја или стања сличног ропству.

Опредељење Европске уније за одржив 
и инклузиван раст, усмерено је овом стра-
тегијом и на реформу регулативе тржишта 
асистивних помагала, развој и већу присту-
пачност производа и услуга.

Статистички подаци говоре да једна од 
шест особа у Европској унији живи са неким 
обликом инвалидитета, што је око 80 милиона 
особа „које су често спречене да узму пуно 
учешће у друштву и привреди услед препрека 
са којима се суочавају у својој животној среди-
ни или као последица ставова околине“. Стопа 
сиромаштва особа са инвалидитетом је 70 од-
сто виша од просека, делом услед ограниченог 
приступа запошљавању.

Помоћ предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Министар Зоран Ђорђевић је поручио да сви треба да запошљавају особе са инвалидитетом, 
а да је Министарство рада увек спремно да пружи подршку сваком предузећу

ПРАВЕДНО РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Весна Пауновић

Министар Ђорђевић истакао је да једино уз доказе да су средства
потрошена за репроматеријал, она тако могу бити и додељена, како 
не би долазило до потенцијалне злоупотребе и ненаменског трошења
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Јелена Бајевић

ПРИПРЕМА ЗА ТРЖИШНУ УТАКМИЦУ
Пословни сусрети у оквиру Европске недеље малих и средњих предузећа

Пројекат „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији 
(ПСД)“ позициониран је као централни национални догађај Европске недеље 

предузетништва. Циљ је промоција предузетништва и информисање предузетника 
о институцијама које пружају подршку на европском, националном и локалном нивоу

Представници више од 170 компанија 
из многих градова Србије имали су 
прилику да се повежу, представе 
своје производе и услуге, истраже 

нове пословне могућности и пронађу нове 
клијенте и партнере на пословним сусрети-
ма на Златару. У оквиру сусрета организован 
је и мини сајам старт-ап компанија. Пројекат 
„Подршка развоју приватног сектора у јужној 
и југозападној Србији (ПСД)“ позициониран је 
као централни национални догађај Европске 
недеље предузетништва. Пројектом у Ср-
бији координирају Министарство привреде 
и Привредна комора Србије, а сваке године 
организује се по један централни догађај на 
нивоу ЕУ и сваке од земаља.

Пословни сусрети организовани су у ок-
виру Европске недеље малих и средњих пре-
дузећа, која се одржава у 37 земаља. Циљ је 
промоција предузетништва и информисање 
предузетника о институцијама које пружају 
подршку на европском, националном и локал-
ном нивоу. 

Радош Газдић, в.д. директора Развој-
не агенције Србије, истакао је да су до сада 
пројекат подржала 184 мала и средња преду-
зећа и осам кластера. „Важност сектора ма-
лих и средњих предузећа и предузетништва 
у свим економијама је непроцењива, јер је 
овај сегмент привреде генератор највећег 
дела укупног БДП-а, а самим тим и развоја 
и напретка земље. Циљ Развојне агенције 
Србије јесте да кроз програме и пројекте које 
реализује пружи подршку и припреми до-
маћу привреду за конкурентну међународну 
тржишну утакмицу”, каже Газдић. Он додаје 
да у циљу једнаког развоја свих делова Ср-
бије РАС у својој мрежи има 16 регионалних 
развојних агенција и да се са свима интен-
зивно сарађује. Налазе се у Београду, Новом 
Саду, Суботици, Зрењанину, Руми, Пожаре-
вцу, Лозници, Крагујевцу, Зајечару, Ужицу, 
Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, 
Лесковцу и Косовској Митровици. Такође, 
Развојна агенција Србије блиско сарађује са 
домаћим и иностраним највећим међуна-

родним институцијама и организацијама и 
труди се да у праксу уводи најбоље примере.

Координатор пројекта „Подршка развоју 
приватног сектора у јужној и југозападној 
Србији (ПСД)” и директорка Сектора за пла-
нирање и развој РАС Ана Жегарац истакла 
је да је кроз пројекат до сада обучено више од 
400 полазника и достављено 180 бизнис пла-
нова за добијање бесповратне помоћи. Такође, 
кроз такмичење за финансирање најбољих 
пословних идеја додељено је 60 грантова за 
започињање пословања и 30 грантова за даљи 
развој пословања, док је у току финална ва-
лидација за још 11 грантова за започињање 
посла и нових 22 за даљи развој пословања. 
Одржани су и додатни тренинзи и менторинг 
за новоосноване привреднике, а кроз пројекат 
су компаније имале и прилику да излажу на 
неколико међународних сајмова.

У име локалне самоуправе присутне прив-
реднике поздравио је председник Општине 
Нова Варош Радосав Васиљевић и том прили-
ком истакао да је у десетогодишњој стратегији 

развоја општине један од приоритета управо 
помоћ развоју малих и средњих предузећа.

„У општини Нова Варош, према подаци-
ма из ове године, послује 551 привредник, од 
којих је 89 представника привредних друшта-
ва, а остатак од 83,85% чини сектор преузет-
ништва“, рекао је Васиљевић. 

Арменд Алиу, представник УСАИД-а 
и координатор ПСД пројекта, рекао је да 
програми УСАИД-а представљају подршку 
Србији у њеним настојањима да буде демо-
кратска, просперитетна и земља која је у пот-
пуности интегрисана у евроатлантске инсти-
туције. УСАИД помаже Србији да спроведе 
реформе како би земља завршила своју еко-
номску и демократску транзицију у Европс-
ку унију и друге међународне институције.

О мисији и раду Развојне агенције Зла-
тибор говорио је директор Славко Лукић, 
истичући да је циљ да се допринесе одржи-
вом социо-економском развоју и стабилно-
сти златиборске области, и то подстицањем 
заједница погодних за живот, рад и посло-
вање, применом стратешког планирања, 
промоцијом доброг пословног окружења, 
маркетингом и развојем заједнице.

Подсећамо, Развојна агенција Србије већ 
три године реализује пројекат ,,Подршка раз-
воју приватног сектора у јужној и југозапад-
ној Србији (ПСД)“ у сарадњи са Америчком 
агенцијом за међународну сарадњу (УСАИД), 
која финансира пројекат у три града (Врање, 
Лесковац и Нови Пазар) и девет општина 
(Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјени-
ца, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош).

Дводневни пословни сусрети привред-
ника на Златару организовани су у сарадњи 
са Регионалном развојном агенцијом Злати-
бор, а уз подршку Центра за развој Јабланич-
ког и Пчињског округа, Регионалне агенције 
за просторни и економски развој Рашког и 
Моравичког округа и Регионалне развојне 
агенције Санџака - СЕДА.



Питања која ће сигурно бити постављена на разговору за посао

Шансе да добијете посао су прилично велике уколико се добро припремите за најављени 
разговор за посао. Уколико сте спремни да одговорите на најчешће постављана питања, 

један корак сте испред конкуренције 

КОРАК ИСПРЕД КОНКУРЕНЦИЈЕ

Разговор за посао је најчешће стресан јер имате само једну при-
лику оставити одличан први утисак на потпуног странца. Ипак, по-
стоји једна позитивна ствар. Већина разговора за посао следи стан-
дардни образац – нека питања чућете готово увек па је релативно 
лако дефинисати пожељне одговоре на таква питања. 

Реците нешто о себи
Приступите овом питању тако што ћете одговор повезати са оп-

исом радног места на које сте се пријавили. Направите код куће не-
колико реченица за 30-60 секунди које вас најбоље описују а које се 
дотичу вашег досадашњег радног искуства, вашег образовања и која 
укратко наглашавају ваша достигнућа. Вежбајте ово мало – уколико 
је ваш разговор везан за продајну позицију или неку позицију окре-
нуту ка услузи ка клијентима, послодавац жели да буде сигуран да 
сте способан комуникатор.

Које су ваше највеће врлине и предности?
За ово често питање припремите одговор који је опипљив. Немојте 

губити време послодавца са одговором типа „Ја сам одличан тимски 
играч и поседујем одличне комуникацијске вештине“. Уместо тога, опи-
шите своје вештине да привучете нове клијенте или причајте о конкрет-
ним ситуацијама које су утицале на повећање продаје на конкурентним 
тржиштима, на пример „Док сам радио као приправник у компанији 
Србијагас, повећао сам продају за 16% у марту користећи познанства 
која сам стекао на друштвеној мрежи ЛинкедИн и имао сам у одељењу 
од 10 запослених најбоље резултате узаступно током 5 месеци“.

Реците нешто о својим манама
Трик питање на коме сваки менаџер људских ресурса инсистира 

јер свако ко је свестан својих предности мора бити свестан и својих 
мана. Ни у ком случају немојте да кажете моја мана је на пример то 
што „превише радим“.  Предлог доброг одговора би могао бити „Током 
својих професионалних почетака био сам можда мало превише нес-

трпљив према колегама када нису могли да испоштују задате рокове. 
Схватио сам да су моја лична очекивања и стандарди  другачији од 
мојих колега и да то није ствар око које ја треба да се нервирам него 
да је решавају моји надређени“. Не морате директно да кажете вашу 
ману него да искористите да ова изјава ради у вашу корист.

Какву плату очекујете?
Свакако да уколико сте на свом првом разговору немате јасну 

представу колику плату можете да очекујете на тој радној пози-
цији. У том случају можете рећи „Немам довољно информација о том 
послу, која су ваша јасна очекивања у првих 6 месеци па ћу можда на 
основу тога моћи да се оријентишем?“. Можете и питати послодавца 
да ли постоји нека ранг скала за ту позицију. Као последња ствар, 
можете да дате нека очекивања која су у рангу са вашим тренутним 
условима и бонусима које добијате.

Зашто сте напустили претходни посао?
Постоје разни разлози за напуштање компаније, међутим, мора-

те бити искрени са одговором. Пажљиво размислите о одговору који 
је прикладан. Уколико је ваша компанија лоше пословала, спомените 
то. Уколико нисте показали најбоље резултате, поделите то са посло-
давцем. Можда сте стварно дали свој максимум али није било прос-
тора за боље резултате. И након тога можете да додате „Било је време 
да пронађем позицију где могу додатно да се усавршавам и напреду-
је и тако допринесем бољем пословању компаније“.

Зашто да изаберемо вас?
Шта вас чини бољим кандидатом од осталих?

Уколико сте продавац, ово је време да покажете шта знате. Фор-
мулишите ваш одговор у смислу да одговара траженим вештинама 
објављеног конкурса и јасно показује како ће ваше знање и вештине 
савршено одговарати свим њиховим потребама.

Урадите свој домаћи задатак и будите спремни за следећи интер-
вју. Уколико можете да одговорите на ових 6 питања лако, на добром 
сте путу да остварите своје снове.
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TWITTER КАО НАЧИН ТРАЖЕЊА ПОСЛА

   Ова друштвена мрежа представља бесплатну мрежу и микро – 
блог алат који омогућава својим корисницима читање туђих и по-
стављање својих микро текстуалних уноса. Тренутно у свету свој 
налог на овој мрежи има око 100 милиона корисника.
Његова популарност вртоглаво расте и све већи број корисника 
га користи. Аутоматски са растом популарности расте и употреба 
ове мреже у смислу употребе истог у тражењу посла.
   По неким истраживањима које је у Америци обавила компа-
нија Jobvite, 34% особа које су тражиле посао су користили баш 
Twitter , што га је избацило на друго место друштвених мрежа ко-
ришћених у сврхе тражења посла (наравно иза неприкосновеног 
LinkedIn-a).
   Користите га једноставно, тако што ћете пратити (пристисну-
ти дугме follow) на мрежи компанија које су вам интересантне 
као потенцијални будући послодавац. На овој мрежи важно је 
бити проактиван, тако што ћете се повезати се са компанијама 
и пословним људима али и пратити њихове постове и коментаре. 
Компаније на пословним страницама често објављују конкурсе, 
најављују догађаје и слично, које вам омогућавају да скупите што 
више корисних информација о њима. Ово је важно јер уколико вас 
једног дана позову на разговор, пријатно ће се изненадити ин-
формацијама којима већ располажете.
   Такође оно што поред праћња компанија и агенција за посредо-
вање у запошљавању на Twitteru можете, је и да у поље “search” 
укуцате реч посао или job (#posao) и видећете да постоји доста 
конкурса које можда нисте негде видели. За сад су то углавном 
ИТ послови, али ће све више и оних других послодавца користити 
овај медиј као алат за регрутовање кадрова.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

700
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                               29
Медицина                                          30
Социјална заштита                                          34
Индустрија и грађевинарство               35
Пољопривреда             36
Ветерина               36     
Наука и образовање                          37
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       Администрација и управа                   

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено 

време ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места: 

ГАРДА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Радна места која се попуњавају:

1. Радник за спремање просторија, ПКВ
2 извршиоца

2. Електромеханичар за клима и 
расхладне уређаје, ВКВ

1 извршилац

Општи услови:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије,
- да су здравствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије, 
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за 
које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности, и да 
нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних 
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  

Посебни услови:
Радно место на редном броју 1: завршена основна школа
Радно место на редном броју 2: завршена школа електро-
техничке струке за КВ раднике (у трајању од три године), 
смер електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
и школа за висококвалификоване раднике електотехничке 
струке (ВКВ раднике) и

II Заједничко за оба радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
ни Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о утврђи-
вању мера за спровођење стратегије каријерног вођења 
и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране 
и Војсци Србије, а који обухватају просек оцена са нивоа 
школовања које је прописано за пријем на радно место 
(60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кан-
дидата (40% од укупног броја бодова). Са кандидатима 
који уђу у најужи избор, конкурсна комисија обавиће раз-
говор који се неће бодовати.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
радним местима за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стандардизо-
ваних тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолош-
ких капацитета, кандидати ће бити благовремено оба-
вештени телефонским путем на бројеве телефона које 
су навели у својим пријавама или путем и-мејла на и-мејл 
адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени 
или који се не одазову позиву да учествују на овој фази 
изборног поступка, губе право на даље учешће у избор-
ном поступку. За кандидате који задовоље процену пси-
холошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Правилником 
о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 
дана и почиње да тече наредног дана када је јавни кон-
курс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Бојан Симеуновић, телефон 011/2064-374.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована Мари-
новића бб, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству 
ВП 4795 Београд, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, мејл адреса, назив и 
редни број радног места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радно место 1: оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства основне школе којом се потврђује захтева-
на стручна спрема; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако 
није нови образац - не старије од шест месеци); уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кривични 
поступак због кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности (не старије од шест месеци); уверење надлеж-
ног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван 
казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење 
државног органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао због повре-
де дужности из радног односа (само за лица која су била 
запослена у државној служби).

За радно место 2: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, 
односно стечено прописано звање за КВ и ВКВ раднике; 
оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завр-
шен сваки разред средње школе; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (ако није нови образац - не старије од шест 
месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата 
не води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); 
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кри-
вично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 6 
месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена у општини, суду или од стране 
јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првен-
ство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос заснован на неодређено време траје 
6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану накнаду без 
отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано 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 податке приба-
вити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на сајту Министарства одбране - конкурси или лично 
у Гарди. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу 
уз напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а  да се против 
лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних места војних службеника и намештеника 
у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

У 1. центру за обуку Команде за обуку

1. Механичар за возила точкаше 
(уједно возач)

место службовања Сомбор
1 извршилац

2. Грађевински столар
место службовања Сомбор

1 извршилац

3. Кувар - вођа смене
место службовања Сомбор

1 извршилац

У Командном батаљону Команде за обуку

4. Возач
место службовања Београд

1 извршилац

У Центру за обуку и усавршавање подофицира 
Команде за обуку

5. Возач аутобуса
место службовања Панчево, 1 извршилац

У Команди за развој Београдске бригаде Команде 
за обуку

6. Електромеханичар за возила 
точкаше

место службовања Јаково
1 извршилац

7. Руковалац парних котлова са 
механизованим ложењем
место службовања Јаково

1 извршилац

8. Кувар - вођа смене
место службовања Јаково

1 извршилац

Општи услови конкурса: да су кандидати пунолетни 
држављани РС; да су здравствено способни за рад у МО 
и ВС; да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа; да 
се против њих не води кривични поступак због кривичног 
дела због којег се гони по службеној дужности, односно 
да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у 
трајању од 6 месеци; да имају одговарајућу стручни спре-
му за радно место за које конкуришу.

Администрација и управа 
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Посебни услови конкурса:
Радно место 1: ВКВ механичар за возила точкаше; возачка 
дозвола Ц категорије.
Радно место 2: КВ столар.
Радно место 3: ВКВ кувар.
Радно место 4: III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Ц категорије.
Радно место 5: III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Д категорије.
Радно место 6: V степен, ауто-електричар.
Радно место 7: V степен, машиниста котлова са аутомат-
ском командом.
Радно место 8: ВКВ кувар.

Предлог начина конкурисања: Уз пријаву на конкурс, 
која садржи име, средње име и презиме, јединствени 
матични број грађана, адресу становања и контак теле-
фон, кандидати треба да доставе:
- краћу биографију;
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопију ове-
рену у суду, општини или код нотара - не старији од шест 
месеци);
- доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уве-
рење о завршеном образовању или фотокопија оверена у 
суду или општини или код нотара);
- оверена фотокопија радне књижице;
- оверена фотокопија возачке дозволе - за формацијска 
места за која је прописано и
- фотокопија личне карте или очитавање електронске лич-
не карте.

Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско 
место конкуришу. Пријаве у којима није наведено за које 
формацијско место кандидат конкурише се неће размат-
рати од стране Конкурсне комисије. Кандидати који конку-
ришу на више радних места у обавезу су да за свако место 
доставе молбу са документацијом.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у „Службеном гласнику РС“.
Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе 
јединици у којој се налази радно место за које конкуришу, 
у затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс на 
адресе:

За радна места 1, 2 и 3: 1. центар за обуку, касар-
на „Аеродром“, Централа бб, 25000 Сомбор, централа 
025/438-899 локал 58-167 мајор Жељко Ђурђевић.

За радна места 4 и 5: Командни батаљон КзО и ЦОУП, 
касарна „Топчидер“, Гардијска 5, 11105 Београд, контакт 
телефон 011/2064-082 мајор Душан Богдановић.

За радна места 6, 7 и 8: Команда за развој Београдске 
бригаде Касарна „Мајор Милан Тепић“, Армијска 1, 11726 
Јаково, контакт телефон 011/841-7740, тражити мајора 
Славишу Петрића.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Конкурсна документација остаје у архи-
ви и неће се враћати кандидатима.

За кандидате који испуњавају (опште и посебне) услове 
конкурса, биће организовано психолошко тестирање.

За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) 
конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану 
сагласност биће извршена безбедносна провера.

Сва лица која буду примљена на службу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати 
непосредно претпостављени, који после окончања проб-
ног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење 
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу 
које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос 
без права на новчану накнаду због отказа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено 

време ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места: 

Копнена Војска

ВП 2325 Чачак
Место службовања Чачак

1. Механичар за артиљеријско 
наоружање, КВ

2 извршиоца

2. Механичар за артиљеријско 
наоружање, КВ

1 извршилац

3. Фарбар, КВ
1 извршилац

4. Механичар за возила гусеничаре, 
ССС

7 извршилаца

5. Бравар, КВ
1 извршилац 

6. Механичар за возила гусеничаре, 
ССС

3 извршиоца

7. Фарбар, КВ
1 извршилац

8. Перионичар, КВ
1 извршилац

9. Механичар за ПП средства и судове 
под притиском, КВ

3 извршиоца

10. Механичар за возила точкаше, ССС
2 извршиоца

11. Механичар за возила точкаше, КВ
4 извршиоца

12. Ауто-лимар, КВ
3 извршиоца

13. Фарбар, ПКВ
2 извршиоца

14. Бравар, КВ
1 извршилац

15. Механичар за возила точкаше, КВ
1 извршилац

16. Перионичар, КВ
1 извршилац

17. Референт, ВСС
1 извршилац

18. Кувар - вођа смене, КВ
1 извршилац

19. Металостругар, ССС
1 извршилац

20. Металостругар, КВ
3 извршиоца

21. Металоглодач, ВКВ
1 извршилац

22. Металоглодач, КВ
1 извршилац

23. Вулканизер, КВ
1 извршилац

24. Бравар, КВ
2 извршиоца

25. Столар, КВ
1 извршилац

26. Тапетар, КВ
1 извршилац

27. Помоћни радник, НКР
3 извршиоца

28. Бравар, КВ
1 извршилац

29. Фарбар, КВ
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати држављани Републике 
Србије, да су здравствено способни за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије, да имају одговарајућу стручну 
спрему за радно место за које конкуришу, да им раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да се против њих не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци, да су безбедносно прове-
рени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна 
места на која конкуришу.  

Посебни услови:
Радна места 1 и 2: завршена средња машинска школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил машинбравар, 
пожељно радно искуство у струци.

Радна места 3 и 7: завршена средња хемијска школа у тро-
годишњем трајању, образовни профил лакирер или мета-
лофарбар, пожељно радно искуство у струци.

За радна места 4 и 6: завршена средња машинска школа у 
четворогодишњем трајању, образовни профил машински 
техничар моторних возила или аутомеханичар, пожељно 
радно искуство у струци.

За радна места 5, 14, 24 и 28: завршена средња машинска 
школа у трогодишњем трајању, образовни профил бра-
вар, пожељно радно искуство у струци.

За радна места 8 и 16: завршена средња школа у трого-
дишњем трајању.

За радно место 9: завршена средња машинска школа у 
тргодишњем трајању и завршен курс за ПП механичара, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 10: завршена средња машинска школа у 
четворогодишњем трајању, образовни профил машински 
техничар моторних возила или ауто-механичар, пожељно 
радно искуство у струци.

За радна места 11 и 15: завршена средња машинска школа 
у трогодишњем трајању, образовни профил  аутомехани-
чар, пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место 12: завршена средња машинска школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил ауто-лимар, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 13: завршена осмогодишња школа и обра-
зовање хемијске и машинске струке за рад у трајању од 
две године, пожељно радно искуство у струци.

За радно место 17: завршен грађевински факултет, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 18: завршена средња угоститељска шко-
ла у трогодишњем трајању, образовни профил кувар, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 19: завршена средња машинска школа 
у четворогодишњем трајању, образовни профил мета-
лостругар, пожељно радно искуство у струци.

За радно место 20: завршена средња машинска школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил металостругар, 
пожељно радно искуство у струци.

Администрација и управа 
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За радно место 21: завршена средња машинска школа и 
положен специјалистички испит за ВКВ металоглодача, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 22: завршена средња машинска школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил металоглодач, 
пожељно радно искуство у струци.

За радно место 23: завршена средња хемијска или машин-
ска школа у трогодишњем трајању, образовни профил 
вулканизер, пожељно радно искуство у струци.

За радно место 25: завршена средња техничка школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил столар, пожељ-
но радно искуство у струци.

За радно место 26: завршена средња текстилна школа у 
трогодишњем трајању, образовни профил тапетар или 
тапетар - декоратер, пожељно радно искуство у струци.

За радно место 27: завршена осмогодишња школа. 

За радно место 29: завршена средња школа у трого-
дишњем трајању, пожељно радно искуство у струци.

II Заједничко за радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
ни Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саве-
товања у Републици Србији у Министарству одбране и 
Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег 
нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психо-
лошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова). 
Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна коми-
сија обавиће разговор који се неће бодовати.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
радним местима за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стандардизо-
ваних тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолош-
ких капацитета, кандидати ће бити благовремено оба-
вештени телефонским путем на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама или путем мејла на и-мејл адре-
се наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени 
или који се не одазову позиву да учествују на овој фази 
изборног поступка, губе право на даље учешће у избор-
ном поступку. За кандидате који задовоље процену пси-
холошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Правилником 
о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је 
јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: ЗС Милошевић Перица и ЦЛ Савковић Љиља-
на, тел. 032/372-666, лок. 14-250. 

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: ВП 2325 Чачак, (Технички ремонтни завод „Чачак“ 
Чачак, Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Поштом на адресу ВОЈНЕ ПОШТЕ у којој се налази 
радно место за које кандидат подноси пријаву, са 
назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава пријава може 
се извршити у деловодству Војне поште у којој се налази 
радно место за које кандидат подноси пријаву.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, мејл адреса, редни 
број радног места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће:

За радна места 1 и 2: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места 4 и 6: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места 3 и 7: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места 5, 14, 24 и 28: оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема, однос-
но стечено прописано звање; оригинал или оверена фото-
копија сведочанстава за завршен сваки разред средње 
школе; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); оригинал или ове-
рене фотокопије исправа којима се доказује радно иску-
ство (решења, потврде послодавца и други акти из којих 
се види на којим пословима и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности (не ста-
рије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а 
да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа 
у којем је кандидат био на служби да му радни однос у 
државном органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

За радна места 8 и 16: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац 
- не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности (не ста-
рије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а 
да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа 

у којем је кандидат био на служби да му радни однос у 
државном органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

За радно место 9: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови обра-
зац - не старије од шест месеци); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном курсу за ПП механича-
ра; оригинал или оверене фотокопије исправа којима се 
доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и 
други акти из којих се види на којим пословима и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство); уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кривични 
поступак због кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности (не старије од шест месеци); уверење надлеж-
ног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван 
казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење 
државног органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

За радно место 10: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радна места 11 и 15: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кан-
дидат био на служби да му радни однос у државном органу 
није престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 12: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 13: оригинал или оверена фотокопија све-
дочанстава за завршен сваки разред средње школе; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не 
старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
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искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 17: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 18: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 19: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 20: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 21: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање (специјалистички испит); оригинал 
или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки 

разред средње школе; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(ако није нови образац - не старије од шест месеци); ори-
гинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује 
радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти 
из којих се види на којим пословима и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности 
(не старије од шест месеци); уверење надлежног органа 
МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затво-
ра у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног 
органа у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због повреде дуж-
ности из радног односа.

За радно место 22: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 23: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 25: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 26: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 

био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 27: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема (осмогодишње 
школе), односно стечено прописано звање; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од 
шест месеци); уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак због кривичног дела за 
које се гони по службеној дужности (не старије од шест 
месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат 
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кан-
дидат био на служби да му радни однос у државном органу 
није престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 29: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно сте-
чено прописано звање; оригинал или оверена фотокопија 
сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - 
не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележ-
ника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првен-
ство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос заснован на неодређено време траје 
6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану накнаду без 
отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети у Војној пошти у којој кандидат подноси пријаву. Пот-
писану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против 
лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.
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Администрација и управа 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних места војних службеника и намештени-
ка у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

У Команди за развој Банатске бригаде Команде за 
обуку, место службовања Зрењанин:

1. Грађевински столар, КВ
1 извршилац

2. Грађевински бравар, КВ
1 извршилац

3. Електромеханичар за возила 
точкаше - возач, ВКВ

1 извршилац

4. Кувар - вођа смене, ВКВ
1 извршилац

5. молер - фарбар, КВ
1 извршилац

6. Зидар - фасадер ВКВ
1 извршилац

7. Управник сервиса термоенергетике, 
С1С

1 извршилац

8. Руковалац парних котлова са АТК ВП, 
КВ

2 извршиоца

9. Возач, ВКВ
1 извршилац

10. Оператер командног пулта АС за 
непосредно гађање ОЈ, ССС

1 извршилац

11. кувар, КВ
1 извршилац

Општи услови конкурса: да су кандидати пунолетни 
држављани РС; да су здравствено способни за рад у МО 
и ВС; да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа; да 
се против њих не води кривични поступак због кривичног 
дела због којег се гони по службеној дужности, односно 
да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у 
трајању од 6 месеци; да имају одговарајућу стручни спре-
му за радно место за које конкуришу.

Посебни услови конкурса:

Радно место 1: школа за КВ раднике смер за грађевин-
ског столара или столара или средња школа III степен, 
смер за грађевинског столара или столара.

Радно место 2: школа за КВ раднике смер за грађевин-
ског бравара или бравара или средња школа III степен, 
смер за грађевинског бравара или бравара.

Радно место 3: школа за ВКВ раднике смер електромеха-
ничар за моторна возила и возачка дозвола Ц категорије.

Радно место 4: школа за ВКВ раднике, смер за кувара.

Радно место 5: школа за КВ раднике, смер за молера - 
фарбара.

Радно место 6: школа за ВКВ раднике, смер за зидара 
- фасадера.

Радно место 7: виша машинска школа смер термоенер-
гетски и стручна оспособљеност за руковаоца парних кот-
лова са АТК ВП.

Радно место 8: школа за КВ раднике смер машински и 
стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са 
АТК ВП.

Радно место 9: школа за ВКВ раднике и возачка дозвола 
Ц, Д и Е категорије.

Радно место 10: завршена средња школа (IV степен) 
електротехничке струке.

Радно место 11: школа за КВ раднике смер за кувара или 
средња школа III степен смер за кувара.

Предлог начина конкурисања: Уз пријаву на конкурс, 
која садржи име, средње име и презиме, јединствени 
матични број грађана, адресу становања и контак теле-
фон, кандидати треба да доставе:
- краћу биографију;
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопију ове-
рену у суду, општини или код нотара - не старији од шест 
месеци);
- доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уве-
рење о завршеном образовању или фотокопија оверена у 
суду или општини или код нотара);
- оверена фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте или очитавање електронске лич-
не карте.

Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско 
место конкуришу. Пријаве у којима није наведено за које 
формацијско место кандидат конкурише се неће размат-
рати од стране Конкурсне комисије. Кандидати који конку-
ришу на више радних места у обавезу су да за свако место 
доставе молбу са документацијом.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе 
Команди за развој Банатске бригаде - Зрењанин, у затво-
реној коверти, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лице задужено за давање обавештења: Oскар Косо, 
телефон 021/4835-723 и 066/8701-041.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Конкурсна документација остаје у архи-
ви и неће се враћати кандидатима.

За кандидате који испуњавају (опште и посебне) усло-
ве конкурса, биће организовано психолошко тестирање. 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) 
конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану 
сагласност биће извршена безбедносна провера.

Сва лица која буду примљена на службу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати 
непосредно претпостављени, који после окончања проб-
ног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење 
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу 
које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос 
без права на новчану накнаду због отказа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних места војних службеника и намештени-
ка у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

У ВП 1414 Нови Сад 
Место службовања Нови Сад

1. Вулканизер, ВКВ
1 извршилац

2. Ауто-тапетар, ВКВ
1 извршилац

3. Металофарбар, ВКВ
1 извршилац

4. Механичар за возила точкаше- возач, 
ВКВ

1 извршилац

5. Електромеханичар за возила 
точкаше, ВКВ
1 извршилац

6. Возач аутобуса, ВКВ
1 извршилац

7. Возач, ВКВ
1 извршилац

8. Фармацеут, ВСС
1 извршилац

У ВП 1414 Нови Сад
Место службовања Панчево

9. Руковалац парних котлова са АТК, КВ
1 извршилац

У ВП 3720 Краљево
Место службовања Краљево

10. Лекар, ВСС
1 извршилац

11. Монтер централног грејања - 
заваривач, ВКВ

1 извршилац

У ВП 4976 Врање
Место службовања Врање

12. Лекар, ВСС
1 извршилац

13. Фармацеут, ВСС
1 извршилац

У ВП 8486 Панчево 
Место службовања Панчево

14. Руковалац парних котлова са АТК, 
КВ

1 извршилац

Општи услови конкурса: да су кандидати пунолетни 
држављани РС; да су здравствено способни за рад у МО 
и ВС; да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа; да 
се против њих не води кривични поступак због кривичног 
дела због којег се гони по службеној дужности, односно 
да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у 
трајању од 6 месеци; да имају одговарајућу стручни спре-
му за радно место за које конкуришу.

Посебни услови конкурса:

Радно место 1: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, пожељ-
но је радно искуство у струци.

Радно место 2: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, пожељ-
но је радно искуство у струци.

Радно место 3: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, пожељ-
но је радно искуство у струци.

Радно место 4: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, возач-
ка дозвола Ц1, Ц и ЦЕ категорије, пожељно је радно иску-
ство у струци.

Радно место 5: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, пожељ-
но је радно искуство у струци.

Радно место 6: завршена средња саобраћајна школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, возач-
ка дозвола Б, Ц, Д и Е категорије, пожељно је радно иску-
ство у струци.
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Радно место 7: завршена средња саобраћајна школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, возач-
ка дозвола Б, Ц, и Е категорије, пожељно је радно искуство 
у струци.

Радно место 8: дипломирани фармацеут или мастер, 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), пожељ-
но је радно искуство у струци, склоност ка научном раду и 
усавршавању.

Радно место 9: завршена средња машинска школа за 
КВ радника, положен специјалистички испит за руковао-
ца парних котлова са АТК, пожељно је радно искуство у 
струци.

Радно место 10: завршен медицински факултет, смер 
општа медицина, пожељно је радно искуство у струци, 
склоност ка научном раду и усавршавању.

Радно место 11: завршена средња машинска школа, 
положен специјалистички испит за ВКВ занимање, пожељ-
но је радно искуство у струци.

Радно место 12: завршен медицински факултет, спе-
цијалиста опште медицине, најмање 10 година радног 
искуства као специјалиста опште медицине.

Радно место 13: дипломирани фармацеут или мастер, 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), пожељ-
но је радно искуство у струци, склоност ка научном раду и 
усавршавању.

Радно место 14: завршена средња машинска школа за 
КВ радника, положен специјалистички испит за руковао-
ца парних котлова са АТК, пожељно је радно искуство у 
струци.

Начин конкурисања: Уз пријаву на конкурс, која садр-
жи име, средње име и презиме, јединствени матични број 
грађана, адресу становања и контак телефон, кандидати 
треба да доставе:
- краћу биографију;
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопију ове-
рену у суду, општини или код нотара - не старији од шест 
месеци);
- доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уве-
рење о завршеном образовању или фотокопија оверена у 
суду или општини или код нотара);
- фотокопија возачке дозволе (оверена у суду или општи-
ни или код нотара - за формацијска места за која је про-
писано);
- сертификат о знању рада на рачунару (оверен у суду или 
општини или код нотара - за формацијска места за која је 
прописано);
- диплому о положеном специјалистичком испиту за руко-
ваоца парних котлова са АТК (оригинал или фотокопију 
оверену у суду, општини или код нотара);
- оверена фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте или очитавање електронске лич-
не карте.

Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско 
место конкуришу. Пријаве у којима није наведено за које 
формацијско место кандидат конкурише се неће размат-
рати од стране Конкурсне комисије. Кандидати који конку-
ришу на више радних места у обавезу су да за свако место 
доставе молбу са документацијом.

Лицa задуженa за давање обавештења о јавном 
конкурсу: 
- за ВП 1414 Нови Сад, Синиша Рангелов, тел. 021/4835-
016,
- за ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308-421 
и 036/308-422,
- за ВП 4976 Врање, Зоран Гајић, тел. 017/414-102, локал 
051,
- за ВП 8486 Панчево, Синиша Богоев, тел. 013/326-078.

Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: 
Поштом на адресу ВОЈНЕ ПОШТЕ у којој се налази радно 
место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „За 
јавни конкурс“:
- ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад,
- ВП 3720 Краљево, Четврта Црногорска бб, 36000 Краље-
во,
- ВП 4976 Врање, Пролетерских бригада бб, 17500 Врање,
- ВП 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево.

Лична достава пријава може се извршити у деловодству 
Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат 
подноси пријаву.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана 
и почиње да теке наредног дана од дана када је јавни 
конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“. Кандида-
ти пријаве са документацијом треба да доставе у Војној 
пошти у којој се налази радно место за које конкуришу, у 
затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Конкурсна  документација остаје у архиви и 
неће се враћати кандидатима.

За кандидате који испуњавају (опште и посебне) усло-
ве конкурса, биће организовано психолошко тестирање. 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) 
конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану 
сагласност биће извршена безбедносна провера.

Сва лица која буду примљена на службу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати 
непосредно претпостављени, који после окончања проб-
ног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење 
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу 
које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос 
без права на новчану накнаду због отказа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних места војних службеника и намештени-
ка у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

У Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“, 
Команда Ратног ваздухопловства и противвазду-
хопловне одбране

1. Главни метролог
1 извршилац

2. Водећи технолог
1 извршилац

3. Технолог
1 извршилац

4. Самостални програмер
1 извршилац

5. Референт за правне послове
1 извршилац

6. Самостални референт за правне 
послове

1 извршилац

7. Електромеханичар
1 извршилац

8. Водећи технолог
1 извршилац

9. Начелник Одсека
1 извршилац

10. Технолог
1 извршилац

11. Технолог
1 извршилац

12. Начелник Одељења
1 извршилац

13. Начелник Одсека - технолог
1 извршилац

14. Помоћни радник
1 извршилац

15. Технолог
1 извршилац

16. Технички сарадник
1 извршилац

17. Референт за набавку добара
1 извршилац

18. Прецизни механичар
1 извршилац

19. Електромеханичар
1 извршилац

20. Механичар за возила точкаше
1 извршилац

21. Тапетар
1 извршилац

22. Бравар
1 извршилац

23. Авио-фарбар
2 извршиоца

24. Механичар за хидраулику
1 извршилац

25. Механичар за климе и расхладне 
уређаје

1 извршилац

26. Техничар
1 извршилац

27. Референт за планирање рада
1 извршилац

28. Техничар
2 извршиоца

29. Техничар
1 извршилац

30. Техничар
1 извршилац

31. Техничар
1 извршилац

32. Механичар за хидраулику
1 извршилац

33. Техничар
1 извршилац

34. Техничар
1 извршилац

35. Авио-лимар
1 извршилац

36. Техничар
2 извршиоца

37. Електромеханичар
1 извршилац

38. Техничар
1 извршилац

39. Техничар
1 извршилац

40. Техничар
1 извршилац

41. Механичар за ТТ уређаје
1 извршилац

Администрација и управа



   |  Број 747 | 18.10.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

42. Механичар за ТТ уређаје и системе
1 извршилац

43. Електромеханичар за аутоматику и 
електронику
1 извршилац

44. Механичар за возила точкаше
1 извршилац

45. Електромеханичар за возила 
точкаше

1 извршилац

46. Руковалац ТМС и РР
1 извршилац

47. Руковалац компресорске станице
1 извршилац

Радно место 10: завршене студије електротехнике, 
поседовање стручног назива дипломирани инжењер елек-
тротехнике или специјалиста струковни инжењер елек-
тротехнике (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика 
(предност енглески).

Радно место 11: завршене студије машинског инжењер-
ства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер 
машинства или специјалиста струковни инжењер машин-
ства (240 ЕСПБ), положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL 
стандарду, познавање једног страног језика (предност 
енглески и руски).

Радно место 12: завршене студије организационих нау-
ка, поседовање стручног назива дипломирани инжењер 
организационих наука, специјалиста струковни инжењер 
организационих наука (240 ЕСПБ), познавање једног стра-
ног језика (предност енглески и руски), познавање рада 
на рачунару.

Радно место 13: завршене студије машинског инжењер-
ства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер 
машинства, смер производња, или специјалиста струковни 
инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног стра-
ног језика (предност енглески и руски), познавање рада на 
рачунару, CAD-CAM.

Радно место 14: завршена школа основног образовања.

Радно место 15: завршена виша машинска школа или  
студије машинског инжењерства (180 ЕСПБ), поседо-
вање стручног назива инжењер машинства или струковни 
инжењер машинства, познавање рада на рачунару.

Радно место 16: завршена четворогодишња машинска 
техничка школа.

Радно место 17: завршена виша машинска школа или 
студије машинског инжењерства (180 ЕСПБ), поседо-
вање стручног назива инжењер машинства или струков-
ни инжењер машинства, познавање једног страног језика 
(предност енглески и руски), познавање рада на рачунару.

Радно место 18: завршена средња школа за занимања 
металске струке, поседовање одговарајућег 5. степена 
стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место 19: завршена средња школа за електро-
техничка занимања, поседовање одговарајућег V степена 
стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место 20: завршена средња школа за мототехнич-
ка занимања, поседовање V степена стручне спреме (ВКВ), 
односно специјализација.

Радно место 21: поседовање V степена стручне спреме 
(ВКВ), односно специјализација.

Радно место 22: завршена средња школа за занимања 
металске струке, поседовање одговарајућег V степена 
стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место 23: завршена средња школа за занимања 
металске струке или одговарајућег, поседовање одгова-
рајућег V степена стручне спреме (ВКВ), односно специја-
лизација.

Радно место 24: завршена средња школа за занимања 
металске струке, поседовање одговарајућег V степена 
стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место 25: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 26: завршена четворогодишња средња 
школа за занимања електротехничке струке.

Радно место 27: завршена четворогодишња средња тех-
ничка школа.

Радно место 28: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 29: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 30: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 31: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 32: завршена четворогодишња средња 
школа за занимања машинске струке.

Радно место 33: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 34: завршена четворогодишња средња  
школа за електротехничка занимања.

Радно место 35: завршена четворогодишња средња 
школа за занимања металске струке, 

Радно место 36: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 37: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 38: завршена четворогодишња  школа за 
ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 39: завршена четворогодишња средња 
школа за ваздухопловнотехничка занимања.

Радно место 40: завршена четворогодишња средња 
школа за занимања машинске струке.

Радно место 41: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 42: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 43: завршена четворогодишња средња 
школа за електротехничка занимања.

Радно место 44: завршена трогодишња средња школа 
за занимања мототехничке струке.

Радно место 45: завршена трогодишња средња школа 
за електротехничка занимања.

Радно место 46: завршена четворогодишња средња 
школа, смер хемијско-технолошки.

Радно место 47: завршена трогодишња средња школа 
за занимања металске струке.

Начин конкурисања: Кандидати пријаве подносе вој-
ним поштама у које конкуришу, искључиво поштом пре-
поручено, са назнаком „За конкурс”. У пријави обавезно 
навести адресу становања и контакт телефон. Уз пријаву 
се прилажу: 
- CV или аутобиографија, 
- копију извода из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
- копија дипломе о завршеном образовању,
- копије сведочанстава за завршен сваки разред средње 
школе (само за кандидате који конкуришу на радна места 
за која је прописана завршена ВКВ, ССС или КВ),
- копију дипломе о завршеној основној школи (само за кан-
дидате који конкуришу за радна места за која је прописана 
основна школа, ПКВ или НКВ),

- копије сертификата или други докази који потврђују 
поседовање знања прописаних посебним условима кон-
курса (страни језик, познавање рада на рачунару и сл.).

Фотокопије документа која се прилажу уз пријаву морају 
бити оверене у суду, општини или код јавног бележника.

Кандидати који су раније били запослени у државним 
органима достављају и потврду органа у којем су били 
запослени, у којој ће бити наведен разлог престанка рад-
ног односа.

Изборни поступак

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидати-
ма који испуњавају све услове конурса за пријем на фор-
мацијско место на које су конкурисали. У току изборног 
поступка, конкурсна комисија ће кандидате који испуња-
вају опште и посебне услове конкурса, и међу којима се 
спроводи изборни поступак, упутити на психолошко тес-
тирање у надлежне војноздравствене установе. Кандида-
ти који задовоље критеријум психолошке процене биће 
позвани на усмену и писану проверу знања и стручних 
оспособљености у зависности од радних места за која кон-
куришу сходно условима који су прописани Упутством о 
унутрашњој организацији.

О месту, дану и времену обављања прихолошке процене и 
разговора кандидати ће бити накнадно обавештени. Позив 
на разговор и остала обавештења упићују се кандидату на 
адресу коју наведе у пријави на јавни конкурс. Уколико 
кандидат не задовољи неки од прописаних критеријума 
селекције престаје му право на даље учешће у процесу 
селекције. За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихов 
писани пристанак, биће извршена безбедносна провера. 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос, а на захтев комисије за избор, доставиће лекарско 
уверење о здравственој способности.

Сва лица примљена у радни однос подлежу пробном 
раду у трајању од 6 месеци. Пробни рад војних службени-
ка прати њихов непосредно претпостављени који, после 
окончања истог, даје писмено мишљење надлежном руко-
водиоцу о томе да ли је војни службеник задовољио на 
пробном раду. Војном службенику који не постигне одго-
варајући резултате на пробном раду престаје радни однос 
без његове писане сагласности и без права на новчану 
накнаду.

Предност, при једнаким условима, приликом избора 
имаће:
- супружник, односно члан породице погинулог професио-
налног припадника Војске Србије (погинулог или умрлог 
од последица повреда задобијених у вршењу службе),
- супружник професионалног припадника Војске Србије 
премештеног из једног у друго место службовања

Рок за подношење пријава за пријем на службу је 30 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Кандидат у пријави мора недвосмислено да нагласи за 
које радно место конкурише. Кандидат, зависно од тога на 
колико радних места конкурише, доставља један примерак 
оригиналне документације и потребан број копија (исте се 
морају оверити). Пријаве у којима није наведено за које 
радно место кандидат конкурише неће се разматрати.

Пријаве се достављају на адресу: Ваздухопловни 
завод „Мома Станојловић”, Пуковника Миленка Павловића 
160, Батајница. 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Конкурсна документација се неће враћа-
ти.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено 

време ради попуне радних места у 

Администрација и управа 
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I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места:

Технички опитни центар Управе за планирање и 
развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије, место 
службовања Београд:

Радна места која се попуњавају:

1. Виши истраживач, С2С
1 извршилац

2. Виши истраживач, С2С
1 извршилац 

3. Виши истраживач, С2С
1 извршилац 

4. Виши истраживач, С2С
1 извршилац 

5. Виши истраживач, С2С
1 извршилац 

6. Водећи технички сарадник
1 извршилац 

7. Водећи истраживач, С2С
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати држављани Републике 
Србије, да су здравствено способни за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије, да имају одговарајућу стручну 
спрему за радно место за које конкуришу, да им раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да се против њих не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци, да су безбедносно прове-
рени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна 
места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место 1: дипломирани инжењер електротехнике 
или мастер, смер/модул: електроника и телекомуникације, 
микроталасна техника, рачунарска техника, рачунарске 
технологије, системско инжењерство и радио комуни-
кације, телекомуникације, телекомуникациони системи, 
познавање једног страног језика, познавање рада на рачу-
нару (MS Office, Internet), пожељно радно искуство у стру-
ци, склоност ка научном раду и усавршавању.

Радно место 2: дипломирани инжењер електротехнике 
или мастер, смер/модул: електроника, сигнали и системи, 
аутоматика, познавање једног страног језика, познавање 
рада на рачунару (MS Office, Internet), пожељно радно 
искуство у струци, склоност ка научном раду и усаврша-
вању.

Радно место 3: дипломирани инжењер електротехнике 
или мастер, смер/модул: физичка електроника, наноелек-
троника, оптоелктроника и ласерска техника, оптоелек-
троника, фотоника, термовизијски системи, ласерски сис-
теми, познавање једног страног језика, познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet), пожељно радно искуство у 
струци, склоност ка научном раду и усавршавању.

Радно место 4: дипломирани инжењер машинства или 
мастер, смер: војно машинство или модул системи наору-
жања, познавање једног страног језика, познавање рада 
на рачунару (MS Office, Internet), пожељно је радно иску-
ство у струци, склоност ка научном раду и усавршавању.

Радно место 5: дипломирани инжењер електротехнике 
или мастер, смер/модул: електроенергетски претвара-
чи и погон, електроенергетика, енергетска електроника 
и електричне машине, познавање једног страног језика, 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), пожељ-
но радно искуство у струци, склоност ка научном раду и 
усавршавању.

Радно место 6: завршена виша електротехничка школа 
или основне струковне студије, смер/модул: електроника 
и телекомуникације, рачунарска техника, рачунарске тех-
нологије, системско инжењерство и радио комуникације, 
телекомуникације, телекомуникациони системи, микрота-
ласна техника електроника и телекомуникације, рачунар-

ска техника, рачунарска технологија, познавање једног 
страног језика, познавање рада на рачунару (MS Office, 
Internet), пожељно радно искуство у струци, склоност ка 
усавршавању.

Радно место 7: дипломирани инжењер машинства или 
мастер, смер/модул ваздухопловно машинство, позна-
вање једног страног језика, познавање рада на рачунару, 
пожељно радно искуство у струци и склоност ка научном 
раду и усавршавању.

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
ни Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саве-
товања у Републици Србији у Министарству одбране и 
Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег 
нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психо-
лошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова). 

Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна коми-
сија обавиће разговор који се неће бодовати.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
радним местима за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стандардизо-
ваних тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолош-
ких капацитета, кандидати ће бити благовремено оба-
вештени телефонским путем на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама или путем мејла на и-мејл адре-
се наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени 
или који се не одазову позиву да учествују на овој фази 
изборног поступка, губе право на даље учешће у избор-
ном поступку. За кандидате који задовоље процену пси-
холошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Правилником 
о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: за формацијска места на редном броју од 1 
до 6 (Београд) а за радно место на редном броју 7 (Батај-
ница).

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 
дана и почиње да тече  наредног дана од дана када је јав-
ни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Велимир Ћосовић, телефон 011/3401-069 и 
Никола Васиљевић, телефон 011/3401-007.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Поштом на адресу: Технички опитни центар - 
Београд, Војводе Степен 445, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извр-
шити у деловодству Техничког опитног центра, Војводе 
Степе 445, 11000 Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, и-мејл адреса, редни 
број радног места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће:

За радно место 1: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-

ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 2: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 3: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 4: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 5: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 6: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
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оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За радно место 7: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару; оригинал или оверена копија доказа о 
познавању страног језика; оригинал или оверене фотоко-
пије исправа којима се доказује радно искуство (решења, 
потврде послодавца и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележ-
ника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првен-
ство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос заснован на неодређено време траје 
6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану накнаду због 
отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано 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 податке приба-
вити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети у Техничом опитном центру. Потписану изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против 
лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радних места војних службеника и намештени-
ка у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

У Ратном ваздухопловству и противваздухоплов-
ној одбрани

1. Референт, ВСС
место службовања Земун

1 извршилац

2. Возач аутобуса, ВКВ
место службовања Земун

1 извршилац

3. Механичар за возила точкаше, ВКВ
место службовања Београд

1 извршилац

4. Механичар за возила точкаше, ВКВ
место службовања Нови Сад

2 извршиоца

5. Механичар за возила гусеничаре - 
возач, ВКВ

место службовања Нови Сад
1 извршилац

6. Механичар за возила точкаше, ВКВ
место службовања Зуце

1 извршилац

7. Механичар за електронику у 
ракетним системима ЗА - возач, ВКВ

место службовања Крагујевац
1 извршилац

8. Психијатар, ВСС
место службовања Београд

1 извршилац

9. Возач аутобуса, ВКВ
место службовања Батајница

1 извршилац

10. Механичар за ПП средства и судове 
под притиском, ВКВ, група радног 

места 06 и 660 бодова
место службовања Батајница

1 извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: да су кандидати пунолет-
ни држављани РС, да су здравствено способни за рад у МО 
и ВС, да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да 
се против њих не води кривични поступак због кривичног 
дела због којег се гони по службеној дужности, односно 
да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у 
трајању од 6 месеци, да имају одговарајућу стручни спре-
му за радно место за које конкуришу.

Посебни услови конкурса:

Радно место 1: завршен грађевински факултет (240 
бодова).

Радна места 2 и 9: V степен стручне спреме, возачка 
дозвола Д категорије.

Радно место 3: V степен стручне спреме - машинске 
струке.

Радно место 4: V степен стручне спреме - специјализа-
ција механичар за возила, возачка дозвола Ц категорије.

Радно место 5: V степен стручне спреме - специјализа-
ција механичар за возила, возачка дозвола Ц категорије.
Радно место 6: V степен стручне спреме - специјализа-
ција механичар за возила, возачка дозвола Ц категорије.

Радно место 7: V степен - специјализација електроме-
ханичар или мехатроничар, возачка дозвола Ц категорије.

Радно место 8: медицински факултет - специјализација 
из психијатрије или неуропсихијатрије, познавање рада 
на рачунару, познавање енглеског језика, пожељно радно 
искуство у цивилном или војном ваздухопловству.

Радно место 10: V степен стручне спреме - специјали-
зација, образовни профил техничар заштите од пожара.

ПРЕДЛОГ НАЧИНА КОНКУРИСАЊА: Уз пријаву на 
конкурс, која садржи име, средње име и презиме, једин-
ствени матични број грађана, адресу становања и контак 
телефон, кандидати треба да доставе:
- краћу биографију;
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопију ове-
рену у суду, општини или код нотара - не старији од шест 
месеци);
- доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уве-
рење о завршеном образовању или фотокопија оверена у 
суду или општини или код нотара);
- оверена фотокопија радне књижице;
- доказ о познавању енглеског језика (оригинал диплома 
- уверење о завршеном образовању или фотокопија ове-
рена у суду или општини или код нотара) - за радна места 
за које је прописано знање језика;
- доказ о знању рада на рачунару (оригинал диплома - уве-
рење о завршеном образовању или фотокопија оверена у 
суду или општини или код нотара) - за радна места за које 
је прописано знање рада на рачунару;
- фотокопија возачке дозволе (оверена у суду или општи-
ни или код нотара) - за радна места за које је прописано;
- фотокопија личне карте или очитавање електронске лич-
не карте.

Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско 
место конкуришу. Пријаве у којима није наведено за које 
формацијско место кандидат конкурише се неће размат-
рати од стране Конкурсне комисије. Кандидати који конку-
ришу на више радних места у обавезу су да за свако место 
доставе молбу са документацијом.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе 
Команди РВиПВО - Земун, у затвореној коверти, са назна-
ком „За јавни конкурс“.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Конкурсна документација остаје у архи-
ви и неће се враћати кандидатима.

За кандидате који испуњавају (опште и посебне) усло-
ве конкурса, биће организовано психолошко тестирање. 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) 
конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану 
сагласност биће извршена безбедносна провера.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Небојша Ристић, телефон 011/30-74-008.

Сва лица која буду примљена на службу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати 
непосредно претпостављени, који после окончања проб-
ног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење 
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу 
које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос 
без права на новчану накнаду због отказа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено 

време ради попуне формацијских места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места: Војногеографски институт Упра-
ве за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба 
Војске Србије.

Радно место које се попуњава:
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1. Референт у Одсеку за 3Д реституцију, 
С1С

2 извршиоца

Општи услови:
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, 
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за 
које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности и да 
нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних 
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови: радно место 1: завршена виша геодетска 
школа или висока школа струковних студија геодетског 
усмерења (180 ЕСПБ), познавање рада на рачунару.

II Изборни поступак: У изборном поступку биће при-
мењени Критеријум за пријем који обухвата следеће: 
просек оцена са захтеваног нивоа школовања (40% од 
укупног броја бодова), психолошку процену кандидата 
(40% од укупног броја бодова) и са кандидатима који уђу у 
најужи избор, конкурсна комисија обавиће интервју и тес-
тирање ради процене оспособљености, знања и вештина 
који ће се бодовати са 20% од укупног броја бодова.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
радним местима за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стандардизо-
ваних тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психо-
лошких капацитета, интервјуа и тестирања ради процене 
оспособљености, знања и вештина, кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем на броје-
ве телефона које су навели у својим пријавама или путем 
мејла на и-мејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или 
који се не одазову позиву да учествују у овој фази избор-
ног поступка, губе право на даље учешће у изборном 
поступку. За кандидате који уђу у ужи избор, а задовоље 
процену психолошких капацитета и критеријуме за про-
веру знања и вештина, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Правилником 
о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је 
јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Ђекић Миодраг, тел. 011/3205-147 и Славиша 
Татомировић, тел. 011/3205-007. 

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Поштом на адресу: Војногеографски институт, 
улица Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс“. Лична достава пријава може се изврши-
ти у деловодству Војногеографског института, улица Мије 
Ковачевића 5, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, и-мејл адреса, редни 
број радног места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије (CV) прилажу и следеће: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о позна-

вању рада на рачунару; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од шест месеци); 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се гони 
по службеној дужности (не старије од шест месеци); уве-
рење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично 
осуђиван казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служ-
би да му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележ-
ника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првен-
ство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за сва лица која буду примљена 
у радни однос. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје 6 месеци. Лицу које не задовољи 
на пробном раду отказује се радни однос без права на нов-
чану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано 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 податке приба-
вити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је пре-
узети у Војногеографском институту. Потписану изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а  да се против 
лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

Неблаговремене, неразумне и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Конкурсна документа се неће враћати 
кандидатима који не буду изабрани.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица 
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено 

време ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места:

Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) 
Генералштаба Војске Србије (Команда 224. цЕД)

1. Референт за психологију, ВСС
1 извршилац

Копнена Војска

2. Референт за психологију, ВСС
1 извршилац

3. Психолог, ВСС
1 извршилац

4. Референт за психологију, ВСС
1 извршилац

Ратно ваздухопловство и противваздухопловна 
одбрана

5. Референт за психологију, ВСС
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати држављани Републике 
Србије, да су здравствено способни за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије, да имају одговарајућу стручну 
спрему за радно место за које конкуришу, да им раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да се против њих не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци, да су безбедносно прове-
рени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна 
места на која конкуришу.  

Посебни услови: за сва радна места: завршен факултет 
(240 ЕСПБ) и стечено звање дипломирани психолог

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
ни Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саве-
товања у Републици Србији у Министарству одбране и 
Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег 
нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психо-
лошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова). 

Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна коми-
сија обавиће разговор који се неће бодовати.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
радним местима за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стандардизо-
ваних тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолош-
ких капацитета, кандидати ће бити благовремено оба-
вештени телефонским путем на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама или путем мејла на и-мејл адре-
се наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени 
или који се не одазову позиву да учествују на овој фази 
изборног поступка, губе право на даље учешће у избор-
ном поступку. За кандидате који задовоље процену пси-
холошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Правилником 
о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: 
- за радно место 1 - Батајница
- за радно место 2 - Бачка Топола
- за радно место 3 - Зајечар
- за радно место 4 - Нови Сад и
- за радно место 5 - Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: је 
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је 
јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.

Администрација и управа
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IV Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: 
- за радно место 1: Буквић Владан, телефон 011/3074-513 
- за радно место 2: Рангелов Синиша, телеофн 021/4835-
016 
- за радно место 3: Јoвановић Милан, телефон 018/555-353
- за радно место 4: Скокић Жељко, телефон 021/4835-441 
и
- за радно место 5: Фодора Жељко, телефон 011/3053-211.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: поштом, са назнаком „За јавни конкурс“ на адресе:
- за радно место 1: Војна пошта 4522 Батајница, Насеље 
13. мај, 11186 Галеника
- за радно место 2: Војна пошта 1414, Дунавска 33, 21000 
Нови Сад
- за радно место 3: Војна пошта 4666, Чегрска бб, 18000 
Ниш
- за радно место 4: Војна пошта 2827, 1130 Каплара број 
11, 21000 Нови Сад  
- за радно место 5: Војна пошта 4501, Рашка број 2, 11000 
Београд.

Лична достава пријава може се извршити у деловодству 
наведених војних пошта.

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

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адре-
са становања, контак телефон, имејл адреса, редни број 
радног места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће (за радна места 1 
до 5): оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, односно стечено прописа-
но звање; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од шест месеци); уверење надлежног 
органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном 
затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење 
државног органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележ-
ника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првен-
ство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос заснован на неодређено време траје 
6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану накнаду без 
отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано 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 податке приба-
вити 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 web 
страници Министарства одбране Републике Србије. Пот-
писану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против 
лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 
- испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 
99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-5822/2017 од 
27.06.2017. године и 112-8745/2017 од 29.09.2017. године, 
Управа за извршење кривичних санкција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Београд, Немањина 22-24

Радна места која се попуњавају:

I КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ПОЖАРЕВЦУ - 
ЗАБЕЛИ

1) Радно место подршка реализацији 
третмана, звање млађи саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
педагошке, психолошке или социолошке или политичке 
науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или 
из стручне области специјална едукација и рехабилитација 
- смер за превенцију и третман поремећаја понашања, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит.

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и знање 
из Правилника о третману, програму поступања, разврста-
вању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кан-
дидатима.

2) Радно место инструктор графичар, 
звање референта

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, графичке струке, поло-
жен државни стручни испит и најмање две године радног 
искуства у струци. 

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3) Радно место шеф Одсека дрвне 
производње, звање саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - смер шумарство, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит; најмање три године радног 
искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4) Радно место инструктор столар, 
звање референта

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема дрвопрерађивачке 
струке или техничке струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5) Радно место инструктор ратарски 
техничар, звање референта

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, пољопривредне струке 
или хортикултуре, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6) Радно место организатор послова у 
сточарству, звање саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - смер сточарство или из области вете-
ринарске науке, на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит; најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: знање из области 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Пожаревац, Забелски пут бб

II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ

1) Радно место лекар опште медицине, 
звање саветник

3 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на академским интегрисаним, специја-
листичким студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен  стручни испит и најмање три година радног 
искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: познавање 
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место психолог, звање 
саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
филозофије - смер психологија, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

Администрација и управа
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У изборном поступку се проверава: познавање про-
писа из области Закон о извршењу кривичних санкција 
- усмено и знање из Правилника о третману, програму 
поступања, разврставању и накнадном разврставању 
осуђених лица - усмено; вештина комуникације - непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб

III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом (име и презиме, радна биогра-
фија, јединствени матични број, адреса и број телефона); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему 
која је наведена у условима за радно место; уверење из 
суда да се против кандидата не води кривични поступак за 
кривично дело које се гони по службеној дужности (не ста-
рије од 30 дана); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно правосудном испиту (сходно чла-
ну 64 Закона о државним службеницима, кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису 
приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци; кандидати који немају положен државни струч-
ни испит могу се примити на рад под условом да поло-
же државни стручни испит до окончања пробног рада); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту у области здравствене заштите за радно место под 
редним бројем 1 (КПЗ у Сремској Митровици); Образац 1 - 
изјава у којој кандидат опредељује да ли ће сам доставити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави даће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом 
се опредељује за једну од две могућности, да орган приба-
ви податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети 
на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Попуњену Изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе.

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована.

Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 
Закона о извршења кривичних санкција („Службени глас-
ник РС“, број 55/14), предвиђено је да се у радни однос у 
Управи не може примити лице које је осуђено због кривич-
ног дела које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казна затвора у трајању дужем од 
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је 
уређено вршење безбедносних провера, постоје безбед-
носне сметње.

IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок 
за пријаву је од 18.10.2017. до 26.10.2017. године
V Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и 

који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурс-
на комисија ће спровести изборни поступак у просторијама 
Управе за извршење кривичних санкција, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на адресе наведене у пријавама.

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

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАД-

НИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место за оперативне послове 
из области имовине Министарства, у 

звању саветник
у Одсеку за послове имовине 

Министарства и јавне набавке - 
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на оснивним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 3 године радног 
искуства у струци; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о јавној својини - усмено; познавање Уредбе о начину 
коришћења службених возила - усмено; познавање Пра-
вилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 
обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено. 

Место рада: Београд

2) Радно место за стручно-финансијске 
послове, у звању млађи саветник

у Одељењу за финансијске послове - 
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним органима; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Познавање 
Закона о буџетском систему - усмено; познавање Уредбе 
о накнади трошкова и отпремнини државних службени-
ка и намештеника - усмено; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације - усмено. 

Место рада: Београд

3) Радно место за административно-
оперативне послове из области 

финансијског управљања и контроле, у 
звању саветник

у Групи за развој финансијског 
управљања и контроле - Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; познавање енглеског језика; знање 
рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи - усмено; познавање пропи-
са који регулишу област интерне финансијске контроле 
у јавном сектору (Закон о буџетском систему - Глава VI 
Интерна финансијска контрола у јавном сектору и Пра-
вилник о заједничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извештавање о систе-
му финансијског управљања и контроле у јавном секто-
ру) - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд

4) Радно место за систем 
администратора информационог 

система, у звању саветник
у Одсеку за информационе технологије - 

Секретаријат Министарства
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или на специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 3 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; познавање енглеског језика; знање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи - усмено; познавање мрежа и мрежних 
сервиса, оперативних процедура и процедура за инстала-
цију нових уређаја - писмено путем теста и усмено; позна-
вање енглеског језика - писмено путем теста и усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештинa комуникације - усмено. 

Место рада: Београд

Администрација и управа
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5) Радно место за оперативне 
послове администрирања интернет 

презентације и техничке подршке ИС у 
звању референт 

у Одсеку за информационе технологије - 
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема информатичког или тех-
ничког смера; положен државни стручни испит; најмање 
2 године радног искуства у струци; познавање енглеског 
језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи - усмено; познавање мрежа и мрежних 
сервиса, оперативних процедура и процедура за инстала-
цију нових уређаја - писмено путем теста и усмено; позна-
вање енглеског језика - писмено путем теста и усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештинa комуникације - усмено. 

Место рада: Београд

6) Радно место за студијско-аналитичке 
послове у пореско-управном поступку, 

у звању виши саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Београд, Сектор за 
другостепени порески и царински 

поступак
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит, 
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Београд.

7) Радно место за стручно-аналитичке 
послове у пореско-управном поступку, 

у звању самостални саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Београд, Сектор за 
другостепени порески и царински 

поступак
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 

о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Београд

8) Радно место за стручно-оперативне 
послове у пореско-управном поступку, 

у звању саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Београд, Сектор за 
другостепени порески и царински 

поступак
3 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Београд.

9) Радно место за административно-
оперативне послове, у звању референт

у Одељењу за другостепени порески 
поступак - Београд, Сектор за 

другостепени порески и царински 
поступак

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спре-
ма друштвеног, природног или техничког смера; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне управе 
- усмено; познавање Уредбе о електронском канцеларијс-
ком пословању органа државне  управе - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд

10) Радно место за студијско-
аналитичке послове у пореско-

управном поступку, у звању виши 
саветник

у Одељењу за другостепени порески 
поступак - Нови Сад, Сектор за 

другостепени порески и царински 
поступак

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Нови Сад

11) Радно место за оперативне послове 
у пореско-управном поступку, у звању 

млађи саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Нови Сад, Сектор за 
другостепени порески и царински 

поступак
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Нови Сад

12) Радно место за оперативне послове 
у пореско-управном поступку, у звању 

млађи саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Крагујевац, Сектор за 
другостепени порески и царински 

поступак
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Крагујевац

Администрација и управа
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13) Радно место за административно-
оперативне послове, у звању референт

у Одељењу за другостепени порески 
поступак - Крагујевац, Сектор за 

другостепени порески и царински 
поступак

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спре-
ма друштвеног, природног или техничког смера; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне управе 
- усмено; познавање Уредбе о електронском канцеларијс-
ком пословању органа државне управе - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

Место рада: Крагујевац

14) Радно место за стручно-аналитичке 
послове у пореско-управном поступку, 

у звању самостални саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Ниш, Сектор за другостепени 
порески и царински поступак

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или на специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Ниш.

15) Радно место за оперативне послове 
у пореско-управном поступку, у звању 

млађи саветник
у Одељењу за другостепени порески 

поступак - Ниш, Сектор за другостепени 
порески и царински поступак

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или на специјалистичким студијама на факултету; завр-
шен приправнички стаж или најмање пет година радног 
стажа у државним органима; положен државни стручни 
испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и Закона 
о општем управном поступку - усмено; познавање осталих 
прописа из области делокруга рада Сектора за другостепе-
ни порески и царински поступак (Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон 
о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о 
порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - 

усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Ниш

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком 
„За јавни конкурс”. 

IV Лица која су задужена за давање обавештења: 
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.

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

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним местом на 
које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 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 испи-
ту за рад у државним органима (лица са положеним пра-
восудним испитом уместо уверења о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на web страници Министарства финансија, на адреси 
www.mfin.gov.rs у делу „Запошљавање-Конкурси“.

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

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће 
се почев од 13. новембра 2017. године, од 8.30 часова у 
Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
2 (Источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у 
својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи 
или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови“.

На веб-страници Службе за управљање кадровима канди-
дати који конкуришу могу се упознати и са описом послова 
за наведена радно место.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д

Република Србија
МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, 
члана 18 став 2, члана 19 став 2, чланова 20 и 21 Уред-
бе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 41/07 и 109/09), Закључка Kомисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-8155/2017 од 29. августа 2017. године и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-9316/2017 од 29. септембра 2017. године, 
Министарство рударства и енергетике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И

ЕНЕРГЕТИКЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство рударства и енергетике, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за економске послове 
у области енергетске ефикасности, у 

звању саветник
у Групи за успостављање и праћење 
система организованог управљања 
енергијом, у Одсеку за унапређење 

енергетске ефикасности, у Сектору за 
енергетску ефикасност и обновљиве 

изворе енергије
1 извршилац

Опис послова: припрема економске основе за израду 
предлога подстицајних мера и предлоге потребних пропи-
са у области енергетске ефикасности и прати економске 
ефекте њихове примене; учествује у припреми програма 
финансирања Буџетског фонда за унапређење енергет-
ске ефикасности и спровођењу других активности у вези 
са радом Буџетског фонда; прати и анализира економске 
аспекте примене регулативе и стратешких докумената са 
аспекта енергетске ефикасности и учествује у њиховој 
припреми; учествује у припреми предлога пројеката који 
се финансирају из средстава буџета или међународне 
помоћи и прати њихову реализацију са економског аспек-
та; води евиденцију о актуелним пројектима, учествује 
у припреми предлога буџета Одсека; пружа логистичку 
помоћ приликом спровођења промотивних активности и 
организацији скупова и обука; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару (MS Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање Законa о ефикасном коришћењу енергије 
(„Службени гласник РС”, број 25/13) - усмено; познавање 
Уредбе о утврђивању граничних вредности годишње пот-
рошње енергије на основу којих се одређује која привред-
на друштва су обвезници система енергетског менаџмен-
та, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве 
о оствареној потрошњи енергије („Службени гласник РС“, 
број 18/16) - усмено; познавање Правилника о условима 
за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за 
унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и 
критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергет-
ског прегледа („Службени гласник РС“, број 15/16) - усме-
но; познавање рада на рачунару - провера практичним 
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и 
вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове у области 
хидрогеолошких истраживања, у звању 

саветник
у Одсеку за геолошка истраживања, у 
Одељењу за геолошка истраживања 
и рударство, у Сектору за геологију и 

рударство
2 извршиоца

Опис послова: учествује у праћењу реализације проје-
ката, стратегија, планова и програма у области хидро-
геолошких истраживања; учествује у изради планова 
и програма основних хидрогеолошких и геоеколошких 
истраживања и прати њихову реализацију; припрема 
решења-одобрења за детаљна хидрогеолошка истражи-
вања и одрживо коришћење подземних вода, решења 
о утврђеним и овереним резервама подземних вода и 
решења-сагласности на пројекат експлоатације подзем-
них вода за привредне субјекте; координира активности 
са представницима међународних институција у изради и 
реализацији међународних пројеката у области хидрогео-
лошких истраживања; припрема стручне основе за изра-
ду прописа и стратешких докумената у области одрживог 
коришћења ресурса подземних вода; сарађује са научним 
и стручним организацијама у области геолошких, геоеко-
лошких, хидрогеолошких и хидролошких истраживања и 
одрживог коришћења подземних вода; предлаже и учест-
вује на изради програма и пројеката из ових области који 
се финансирају и из других извора; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области 
геологије на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит пред-
виђен за дипломиране инжењере геологије, најмање три 
године радног искуства у струци, знање енглеског језика, 
познавања рада на рачунару (MS Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање Законa о рударству и геолошким истражи-
вањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; 
познавање Закона о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Правилни-
ка о класификацији и категоризацији резерви подземних 
вода и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, 
број 34/79) - усмено; познавање Правилника о садржини 
пројеката геолошких истраживања и елабората о резул-
татима геолошких истраживања („Службени гласник РС“, 
број 51/96) - усмено; познавање рада на рачунару - прове-
ра практичним радом на рачунару; знање енглеског језика 
- усмено и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за геолошка 
истраживања у области одрживог 

коришћења минералних сировина и 
геоекологије, у звању саветник

у Одсеку за геолошка истраживања, у 
Одељењу за геолошка истраживања 
и рударство, у Сектору за геологију и 

рударство
1 извршилац

Опис послова: учествује у праћењу реализације проје-
ката, стратегија, планова и програма у области истражи-
вања минералних сировина; планира и прати реализацију 
основних геолошких истраживања минералних сирови-
на и геоеколошких истраживања; израђује извештаје о 
резултатима истраживања и припрема уговоре о финан-
сирању пројеката из области основних геолошких истра-
живања минералних сировина и геоеколошких истражи-
вања; контролише извршене радове по уговорима које 
финансира Министарство; прати и проучава билансне 
категорије минералних сировина и по потреби учествује у 
раду експертске комисије за утврђивање и оверу резерви 
минералних 65 сировина; прати реализацију и усмерава 
радове на изради основних и тематских металогенетских и 
минерагенетских карата минералних сировина; учествује 
у припреми стручних основа за израду прописа у области 
геологије и изради стратешких докумената у области одр-
живог коришћења минералних сировина; учествује у при-
преми, изради и реализацији планова, програма и пројекта 
у области одрживог коришћења природних ресурса који се 
финансирају и из других фондова; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из области геоло-
гије на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит пред-
виђен за дипломиране инжењере геологије, најмање три 
године радног искуства у струци, знање енглеског језика, 
познавања рада на рачунару (MS Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање Законa о рударству и геолошким истражи-
вањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; 
познавање Закона о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Правилни-
ка о класификацији и категоризацији резерви подземних 
вода и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, 
број 34/79) - усмено; познавање Правилника о садржини 
пројеката геолошких истраживања и елабората о резул-
татима геолошких истраживања („Службени гласник РС“, 
број 51/96) - усмено; познавање рада на рачунару - прове-
ра практичним радом на рачунару; знање енглеског језика 
- усмено и вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за спровођење пројеката 
који се финансирају из фондова ЕУ, у 
звању самостални саветник, у Групи 

за спровођење и праћење спровођења 
пројеката који се финансирају из 
фондова ЕУ у области рударства и 

енергетике
у Одељењу за управљање пројектима, 

у Сектору за европске интеграције, 
међународну сарадњу и управљање 

пројектима
1 извршилац

Опис послова: припрема и прати план јавних набавки и 
припрема документацију за спровођење тендера и спро-
вођење уговора; учествује у комисији за оцену и одабир 
понуда и пријава, у раду одбора за праћење појединач-
них пројеката; прати спровођење уговора и контролише 
активности уговарача укључујући административну кон-
тролу, контролу на лицу места и потврђивање исправности 
рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката; 
проверава испуњеност захтева за видљивошћу пројеката 
које финансира ЕУ, као и организује активности од значаја 
за јавност и видљивост пројеката финансираних из ЕУ; 
обрађује информације потребне за рад екстерних оцењи-
вача и ревизора према одговарајућим моделима и учест-
вује у припреми планова за спровођење препорука екстер-
них оцењивача и ревизора; спроводи принципе и правила 
неопходна за успостављање и одрживост децентрализо-
ваног система управљања фондовима ЕУ у оквиру дело-
круга Групе; припрема извештаје о спровођењу и оцењи-
вању уговора, о спровођењу акционих планова и друге 
извештаје потребне за праћење и спровођење пројеката; 
сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства 
у поступку спровођења и праћења спровођења пројека-
та, са другим представницима државне управе и локалне 
самоуправе, као и са осталим органима и организацијама 
у поступку реализације пројеката и програма; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије–мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на 
рачунару (MS Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање Законa о потврђивању Оквирног споразума 
између Републике Србије и Европске комисије о прави-
лима за спровођење финансијске помоћи Европске уније 
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступ-
ну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС - Међународ-
ни уговори“, број 19/14) - усмено; познавање Уредбe о 
управљању програмима претприступне помоћи Европске 
уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне 
помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институ-
ција за период 2007 - 2013. године („Службени гласник 
РС“, број 140/14) - усмено; познавање Уредбe о упра-

Администрација и управа
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вљању програмима претприступне помоћи Европске уније 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 
период 2014 - 2020. године („Службени гласник РС“, број 
86/15) - усмено; познавање рада на рачунару - провера 
практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - 
усмено и вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за поступање по 
информацијама од јавног значаја и 
послове безбедности и здравља на 
раду, у звању самостални саветник

у Одељењу за правне и опште послове, у 
Секретаријату Министарства

1 извршилац

Опис послова: Поступа по захтевима у вези са применом 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, припрема обавештења о поседовању информа-
ција од јавног значаја, обезбеђује увид у документ који 
садржи тражену информацију, учествује у изради нацр-
та решења којим се одбија захтев за приступ информа-
цијама од јавног значаја, сарађује са Повереником за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности; обавља послове везане за безбедност и здравље 
на раду и сарађује са другим органима, организацијама 
и унутрашњим јединицама у Министарству у циљу спро-
вођења прописаних обавеза; прати и контролише приме-
ну мера за безбедност и здравље на раду и предлаже мере 
за побољшање услова рада, нарочито на радном месту 
са повећаним ризиком; прати стање у вези са повредама 
на раду и професионалним обољењима, као и болести 
у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узро-
ка и припрема извештаје са предлозима мера за њихо-
во отклањање; води евиденције и припрема извештаје 
из области безбедности и здравља на раду; учествује у 
изради аката о процени ризика на раду и предлога подза-
конских аката у области безбедности и здравља на раду; 
израђује уговоре и остале појединачне акте чији је пред-
мет безбедност и здравље на раду; припрема упутства за 
безбедан рад и контролише њихову примену у складу са 
законом којим се уређује безбедност и здравље на раду; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или научне односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет годинa радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада 
на рачунару (MS Office, Интернет). 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање Законa о слободном приступу информација-
ма од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 120/04, 
54/07, 104/09 и 36/10) - усмено; познавање Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) - усмено; познавање Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) 
- усмено; познавање рада на рачунару - провера практич-
ним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и 
вештина комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III Трајање рада и место рада: Радни однос на свих 
пет радних места заснива се на неодређено време и место 
рада за радна места под тачкама 1, 4 и 5 конкурса је Бео-
град, Краља Милана 36, а за радна места под тачкама 2 и 
3 конкурса је Београд, Омладинских бригада 1.

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

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити радно 
место на које се конкурише);

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам да 
прибави податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- уверење о држављанству у оригиналу или овереној 
фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овере-
ној фотокопији,
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе); 
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима у оригиналу или овереној фотокопији 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- доказ о положеном стручном испиту предвиђеном за 
дипломиране инжењере геологије (за радна места под 
тачкама 2 и 3 конкурса);
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општинском односно 
градском органу управе, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту, уверење о поло-
женом стручном испиту предвиђеном за дипломиране 
инжењере геологије.

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на интернет презентацији Министарства рударства и 
енергетике www.mre.gov.rs.

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

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

VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Министарство рударства и енергетике, Београд, 
Краља Милана 36, са назнаком „За јавни конкурс“ и нази-
вом радног места на које се конкурише.

VIII Лицe која je задуженo за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Алекса Терзић, телефон 011/3604-
444.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина, које се вреднују у избор-
ном поступку и то: провера познавања рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, обавиће се у просторијама 
Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 (Источно крило), почев од 6. новембра 2017. године, са 
почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или 
адресе које су навели у пријави.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару, провера других стручних оспособље-
ности, знања и вештина, наведених у тексту огласа, оба-
виће се у Министарству рударства и енергетике, Београд, 
Краља Милана 36, а кандидати ће о датуму и времену про-
вере бити накнадно обавештени телефоном или телегра-
мом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени 
у општинском односно градском органу управе, суду или 
код јавног бележника биће одбачене закључком конкур-
сне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства рударства и енергетике, интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

Република Србија
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар Николе Тесле 42-а

На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним 
службеницима (“Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), чл. 17, чл. 18, чл. 19, 
чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима 
(“Сл. гласник РС” бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 
112-5822/2017 од 27.06.2017. године, а у складу са Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних у 
Првом основном суду у Београду посл. бр. I. Су. 9-1/2015 
од 21.12.2015. године, вршилац функције председника 
Првог основног суда у Београду, судија Снежана Стевовић 
оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места
У Првом основном суду у Београду

I Орган у коме се радно место попуњава: Први 
основни суд у Београду, Београд, Савска 17а

II Радно место које се попуњава: 

Радно место судијски сарадник, звање: 
саветник

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту судијски сарадник: 
- стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 
- положен правосудни испит и
- познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о облигационим односима, Закона о парничном поступку, 

Администрација и управа
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Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном 
поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона 
о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са учесници-
ма јавног конкурса и вештина комуникације - непосредно, 
кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

III Општи услови за рад: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног односа, 
да учесник конкурса има општу здравствену способност за 
рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

1. пријава за радно место судијски сарадник потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона 
2. биографија
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених 
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном правосудном испиту 
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, издате од стране државног органа у ком је учесник 
јавног конкурса био у радном односу
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад
9. Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса 
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије” 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 који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, и уверење о положеном правосудном 
испиту. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) 
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. Обрасце 1 и 1а може-
те преузети на интернет презентацији Првог основног 
суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе. 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Пријаве се подносе на шалтеру пријема Првог основног 
суда у Београду на адреси Нови Београд, Булевар Нико-
ле Тесле 42 или поштом на наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс“. 

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад 
на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази, конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак у просторијама Првог основног суда у 

Београду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телефоном или телеграмом, на адресе наведене у прија-
вама. 

VII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Сања Кауцки и Милка Јоксимовић, телефон број: 
011/655-3911 или зграда суда на Новом Београду, Булевар 
Николе Тесле 42а, четврти спрат, канцеларија бр. 4.35.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на 
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини, суду или код јавног бележника, као и непотпу-
не, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни 
службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће 
се документација враћати искључиво уз писмени захтев 
учесника. 

Први основни суд у Београду не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, приде-
ви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Првог 
основног суда у Београду, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) 
члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-9364/2017 од 29. 
септембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бир-
чанинова 6 

II Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Радно место за подршку стручном 
усавршавању матичара и комуналних 

полицајаца
Група за стручно усавршавање, Сектор 
за стручно усавршавање, звање млађи 

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Пружа подршку у спро-
вођењу истраживања ради утврђивања потреба и при-
преми извештаја о утврђеним потребама за стручним 
усавршавањем матичара и комуналних полицајаца, као и 
припреми програма основног и специјалистичког стручног 
усавршавања матичара и програма стручног усавршавања 
комуналних полицајаца; пружа подршку у организовању 
и спровођењу програма стручног усавршавања матичара, 
провере знања матичара стеченог на стручном усаврша-
вању и води евиденцију о подацима о утврђеним програ-
мима стручног усавршавања, реализованим програми-
ма и оцени успешности спроведених програма стручног 
усавршавања матичара; пружа подршку у организовању и 
спровођењу програма стручног усавршавања комуналних 
полицајаца и оцени успешности спроведених програма; 

пружа подршку у изграњи и унапређењу информацио-
ног система за стручно усавршавање матичара и проверу 
знања матичара стеченог на стручном усавршавању; пру-
жа подршку у припреми информација, извештаја, анализа 
и мишљења у области стручног усавршавања матичара и 
комуналних полицајаца; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; завршен приправнички стаж или нај-
мање 5 година радног стажа у државним органима; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; 
познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
области стручног усавршавања која је регулисана Зако-
ном о државним службеницима, Законом о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве, Законом о матичним књигама и Законом о комуналној 
полицији - усмено; познавање енглеског језика - увидом 
у сертификат или други доказ (оверена фотокопија инде-
кса); познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачуна-
ру; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове личног 
статуса грађана и послове јединственог 

бирачког списка
Одсек за лични статус грађана, Сектор 

за матичне књиге и регистре, звање 
саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у припреми 
нацрта мишљења о уставности и законитости општих 
аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу 
закона којим се уређују матичне књиге и учествује у при-
преми нацрта решења о одређивању начина обнављања 
уништених или несталих матичних књига; води управни 
поступак у управним стварима које се односе на давање, 
односно престанак овлашћења за обављање послова 
матичара и води евиденцију о датим овлашћењима за 
обављање послова матичара; припрема одговоре Управ-
ном суду на тужбе у управном спору против решења 
Министарства донета у управним стварима које се односе 
на престанак овлашћења за обављање послова матича-
ра; пружа подршку у изградњи и унапређењу DMS у вези 
са вођењем управног поступка и одлучивање у управ-
ним стварима које се односе на престанак овлашћења за 
обављање послова матичара,  припрема извештаје у про-
цесу извештавања о спровођењу ратификованих била-
тералних и мултилатералних уговора и европских инте-
грација са аспекта послова матичних књига; учествује у 
спровођењу припрема из области матичних књига за рад 
службеника у дипломатско-конзуларним представништви-
ма Републике Србије у иностранству; учествује у припреми 
управних процедура за доношење првостепених решења 
у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и 
учествује у праћењу и утврђивању стања у вези са једин-
ственим бирачким списком; учествује у припреми нацрта 
инструкција о организацији послова и начину рада имаоца 
јавних овлашћења у вршењу поверених послова једин-
ственог бирачког списка, припрема анализе, извештаје и 
информације из делокруга Одсека у овој области; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање прописа из 
области матичних књига и јединственог бирачког спис-
ка - Закон о матичним књигама и Закон о јединственом 
бирачком списку и подзаконска акта донета на основу тих 
закона, познавање Закона о општем управном поступку - 
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усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат 
или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

3. Радно место интерни ревизор
Група за интерну ревизију, звање 

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља послове интерне 
ревизије у Министарству у складу са надлежношћу Минис-
тарства утврђену законом; обезбеђује реализацију упут-
става, инструкција или препорука по налогу руководиоца 
Групе; сачињава периодичне и годишње извештаје; учест-
вује у изради стратешког и годишњег плана интерне реви-
зије; на основу прегледа доказа обезбеђује уверавање о 
адекватности и функционисању постојећих интерних кон-
трола и управљања ризиком; врши спровођење интерне 
ревизије коришћења средстава ЕУ; врши контролу при-
купљених и обрађених ревизорских доказа, обезбеђује 
извршење додељених ревизија у планираном року, обиму 
и делокругу;  учествује у изради извештаја о ревизији, ана-
лизира примедбе субјекта ревизије на нацрт извештаја; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области економске или правне науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године; положен стручни испит за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен 
државни стручни испит; најмање три године радног иску-
ства у струци на пословима ревизије, финансијске кон-
троле или на рачуноводствено-финансијским пословима; 
познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким 
критеријумима за организовање и стандардима и методо-
лошким упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору, Правилника о заједничким кри-
теријумима и стандардима за успостављање, функциони-
сање и извештавање о систему финансијског управљања 
и контроле у јавном сектору - усмено; познавање енглес-
ког језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена 
фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: За радна места под редним бројем 1 и 2 - 
Београд, Бирчанинова 6, док је за радно место под редним 
бројем 3 - Београд, Дечанска 8. 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, 
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Марија Радовановић, тел. 011/2646-939.

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

VII 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 „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити 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 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или овере-
на фотокопија сертификата о стеченом звању овлашћени 
интерни ревизор у јавном сектору;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци на 
пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуно-
водствено-финансијским пословима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
енглеског језика; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару (лице које не достави писани доказ о 
познавању рада на рачунару подлеже практичној провери 
вештине рада на рачунару).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном испиту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је пре-
узети на интернет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе. 

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеним радним местима, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у избор-
ном поступку, и то провера познавања рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 1. 
новембра 2017. године, са почетком у 9.00 часова, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 
2 (Источно крило), о чему ће кандидати бити обавеште-
ни на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим 
пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ 
о познавању рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту 
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторија-
ма Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

За радно место под редним бројем 3: Лице које нема 
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору, може бити примљен у радни однос и обављати 
послове интерног ревизора најдуже годину дана од дана 
завршетка обуке коју организује Централна јединица 
за хармонизацију Министарства финансија, у ком року 
мора положити испит за овлашћеног интерног ревизора 
у јавном сектору. Кандидати са положеним испитом за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног испита за овлашћеног интерног ревизора у јав-
ном сектору.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе: www.
mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

ЧАЧАК

ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК
32000 Чачак, Трг народног устанка 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, 
поред општих услова прописаних законом, испуњава и 
следеће услове: да има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), у образовном-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама друштвеног 
смера у трајању од најмање четири године, да има нај-
мање пет година радног искуства у струци и да поседује 
организаторске способности.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
предлог програма и развоја установе за мандатни период 
од четири године, краћа биографија кандидата за дирек-
тора, која треба да садржи елементе који доказују органи-
заторске способности, стручност и резултате претходног 
рада, оригинал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми, потврда или уверење о 
радном искуству у струци, односно други документ о рад-
ном искуству у струци и оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријава на конкурс, са дока-
зима, подноси се препорученом пошиљком или лично на 
адресу: Дом културе Чачак, 32000 Чачак, Трг народног 
устанка 2. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком 
против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу - 
Скупштини града Чачка у року од три дана од дана дос-
тављања закључка. Подаци о изборном поступку Управни 
одбор установе ће обавити разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана 
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завршетка јавног конкурса доставити оснивачу - Скупшти-
ни града Чачка образложени предлог листе кандидата, 
која ће садржати мишљење Управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког кандидата и запис-
ник о обављеном разговору. Оснивач - Скупштина града 
Чачка именује директора установе са листе кандидата.

ЈАГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СВИЛАЈНАЦ“

35210 Свилајнац, Светог Саве 62

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може бити 
именован кандидат који испуњава следеће услове, да је 
држављанин Републике Србије, да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломира-
ни социјални радник, да има најмање пет година радног 
искуства у струци, да није осуђиван и да против кандида-
та није покренут кривични поступак као и да није покре-
нута истрага за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова директора и да поднесе програм 
рада за мандатни период на који се врши избор. Мандат 
директора центра за социјални рад траје четири године 
и исто лице може бити поново именовано за директора. 
Директора центра за социјални рад именује надлежни 
орган јединице локалне самоуправе, на основу конкурса, 
по прибављеном мишљењу управног одбора центра за 
социјални рад. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови” и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања. Пријава на 
конкурс са краћом биографијом и доказима о испуњавању 
услова подноси се у запечаћеној коверти, са назнаком 
„За конкурс за избор и именовање директора Центра за 
социјални рад “Свилајнац” у Свилајнцу” - не отварати, на 
горенаведену адресу, лично преко писарнице или путем 
поште. Уз пријаву на конкурс подноси се биографија која 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, и-мејл адресу, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства. 
Докази који се прилажу уз пријаву: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени 
гласник РС”, број 20/09 и 145/14), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, не старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања конкурса у публи-
кацији НСЗ “Послови”, оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, оверена фотокопија рад-
не књижице, оригинал или оверена фотокопија исправа 
којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 
из којих се доказује најмање пет година радног искуства 
у струци), уверење да кандидат није осуђиван, уверење 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
као и да није покренута истрага за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање послова директора, 
фотокопија личне карте (очитана лична карта). Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, Управни одбор одбациће закључком 
против кога није допуштена посебна жалба. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу је Славица Милија-
новић, тел. 064/891-26-06, сваког радног дана од 7.30 до 
15.30 часова.

КИКИНДА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 23

тел. 0230/422-544

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање VII/1 степен 
стручне спреме (најмање високо образовање са основним 
студијама од 4 године); организационе способности; нај-
мање 3 године радног искуства у области културе, медија 
и образовања; да се против њега не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 

службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична 
дела која га чине недостојним обављања дужности дир-
ктора; да је држављанин РС. Уз пријаву кандидат треба 
да достави: предлог програма и развоја Културног цен-
тра Кикинда за период од четири године, оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, доказ 
о радном искуству, биографију са кратким прегледом ост-
варених резултата у раду, уверење да није правоснажно 
осуђиван, уверење не старије од 6 месеци да се против 
њега не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, уверење о држављанству РС и извод из мати-
чне књиге рођених.

ОСТАЛО: Документа се достављају у оригиналу или ове-
реним копијама. Пријаве са потребном документацијом, 
доказима о испуњавању услова, кандидат доставља на 
горенаведену адресу Културног центра, путем поште или 
лично, сваког дана од 8 до 15 часова. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Сва обавештења о конкурсу могу се добити код 
Браниславе Гавранов, на телефон 0230/422-544.

ЛОЗНИЦА

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА  
ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КРУПАЊ
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер акедемским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање четири године радног искуства, 
од чега две године на руководећим местима; активно 
знање страног језика који је обухваћен наставним планом 
и програмом министарства надлежног за послове просве-
те, државни стручни испит по програму за високо образо-
вање, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених; уверење 
да није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за вршење ове функције; уверење да није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак; 
оверену фотокопије дипломе (доказ о завршеном факул-
тету); потврду о радном искуству или оверену фотокопију 
радне књижице, уверење о општој здравственој способ-
ности, биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу установе са назнаком “Јавни конкурс за 
именовање директора Туристичко-спортске организације 
општине Крупањ” у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

НИШ

ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

1) Раднo местo послови дечје заштите, 
борачко-инвалидске, социјално-

здравствене заштите, образовања и 
послови ликвидатуре и књиговодства 
дечје и борачко-инвалидске заштите

дипломирани економиста у звању 
саветника

Опис послова: Врши стручне, нормативно-правне, управне 
и административне послове у области друштвене бриге о 
деци, остваривања права на финансијску подршку поро-
дици са децом, накнада зараде за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета, родитељског додатка, 
дечјег додатка и остала права предвиђена законом. Врши 
послове из области образовања и превентивне здравс-
твене заштите предшколског узраста, организују и рад 
предшколских установа и води евиденцију о категориза-
цији деце ометене у развоју за похађање специјалне шко-
ле као и евиденцију о деци за упис у први разред. Врши 

стручне управне и административне послове из борачко 
инвалидске заштите, у складу са Републичким и и општим 
прописима (признавање права у области борачко инва-
лидске заштите, и заштите цивилних инвалида рата и 
утврђивање проширених права из области социјалне 
заштите), као и утврђивање регистра становника који су у 
стању социјалне потребе. По потреби врши послове пове-
реника Комесаријата за избеглице и обавља друге послове 
по налогу начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци.

2) Радно место послови подстицаја 
развоја малих и средњих предузећа и 

предузетништва
дипломирани економиста у звању млађи 

саветник

Опис посла: Организовање израде студија тренутног 
стања у сектору малих и средњих предузећа и предузет-
ништва; дефинисање мера и приоритета за развој у сек-
тору малих и средњих предузећа и предузетништва; раз-
вијање пројектних идеја у конкретне пројектне предлоге а 
у складу са усвојеном стратегијом развоја општине; промо-
више предузетништво; саветовање, информисање и пру-
жање стручне помоћи, правним лицима приликом осни-
вања, односно, регистровања код агенције за привредне 
регистре као и приликом конкурисања код домаћих и стра-
них банака; израда бизнис планова и пројеката; креирање 
базе података; учествовањеу међународним пројектима и 
њиховој имплементацији.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четити године или специјалистичким 
студијама на факултету,  положен државни стручни испит 
и завршен приправнички стаж.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају опште услове: 
да су држављани Републике Србије; да су пунолетни; да 
имају општу здравствену способност; да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да имају про-
писану стручну спрему. Уз пријаву са биографијом прило-
жити: фотокопију дипломе (оверену); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; уверење да се против њега не води 
кривични поступак; лекарско уверење и другу потребну 
документацију. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на адре-
су: Општинска управа општине Ражањ, 37215 Ражањ, Трг 
Светог Саве 33, са назнаком „Пријава на конкурс “. Кон-
такт телефон 037/841-325. Напомена: Кандидати засни-
вају радни однос на неодређено време. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПИРОТ

ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 77

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање VII степен и 
стечено више звање; најмање пет година радног иску-
ства у струци; да се против кандидата не води кривични 
и истражни поступак и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; држављанство Републике Србије; општа здрав-
ствена способност. Приликом избора кандидата за дирек-
тора Управни одбор ће ценити и следеће услове: да кан-
дидат познаје пословање галеријских установа (излагачка 
делатност); да поседује организаторске способности. Кон-
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курсна документација треба да садржи: предлог програ-
ма рада и развоја Галерије за период од четири године, 
оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; доказ о радном искуству; биографију која мора 
да садржи елементе који доказују стручност из делокруга 
рада галерије са кратким прегледом остварених резултата 
у раду; уверење надлежног органа да се против њега не 
води истражни и кривични поступак и да против њега није 
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија личне карте; доказ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). 
Пријаве са доказима се подносе препорученом пошиљ-
ком или лично, у затвореној коверти, на адресу: Гале-
рија „Чедомир Крстић”, 18300 Пирот, Српских владара 77, 
са назнаком „За конкурс”. Благовремена пријава је свака 
пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садр-
жи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Обавештења о конкурсу могу се добити на броје телефо-
на: 010/321-565.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ

31330 Прибој, 12. јануар 114

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
06.09.2017. године (број 741), поништава се у 
целости (грешком је у условима уместо речи 
„социолошких“ писало „социјалних“ наука).

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

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин 
Републике Србије, који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких, андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник и да има најмање пет година радног искуства 
у струци. Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, 
кандидат је дужан да поднесе програм рада за мандатни 
период на који се врши именовање, оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству у 
струци, уверење о држављанству, уверење да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични поступак. Кон-
кур је отворен 15 дана од дана ојављивања у публикацији 
“Послови”, а пријаве на конкурс могу бити послате поштом 
или предате непосредно у Центар за социјални рад При-
бој сваког радног дана од 8 до 15 часова, на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без 
потребне документације неће се разаматрати.

        Трговина и услуге

РЕСТОРАН “BYBLOS”
11000 Београд, Небојшина 6

Главни кувар

Опис посла: планирање, организовање и надгледање 
рада у кухињи, одређивање дневних задужења запосле-
них, директно учествовање у припреми јела, требовање 
намирница у складу са потребама, вођење рачуна да се 
сви процеси у кухињи обављају у складу са правилима и 
процедурама.

УСЛОВИ: креативност, организованост; способност руко-
вођења, висок ниво иницијативе и самосталности у раду; 
pознавање и поштовање хигијенско-санитарних прописа 
у угоститељству; потребно радно искуство у струци; иску-
ство на месту шефа кухиње је пожељно, али није неопход-
но. Нудимо: обуку, стимулативну зараду, обезбеђен топли 
оброк.

Помоћни кувар

Опис посла: директно учествовање у припреми јела.

УСЛОВИ: самосталност у раду, педантност; познавање 
и поштовање хигијенско-санитарних прописа у угости-
тељству; потребно радно искуство у струци. Нудимо: обу-
ку, стимулативну зараду, обезбеђен топли оброк.

Конобар
2 извршиоца

Опис посла: поставка столова у башти и сали; услуживање 
гостију, наплата рачуна; друга пратећа задужења у складу 
са позицијом.

УСЛОВИ: енглески језик/конверзацијски ниво - обавезан 
услов; комуникативност, спретност, педантност; позна-
вање и поштовање хигијенско-санитарних прописа у угос-
титељству; потребно радно искуство у струци. Нудимо: 
стимулативну зараду, обезбеђен топли оброк.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних позиција. 
Радне биографије слати на имејл: uprava@byblos.rs или 
поштом на адресу Београд, Небојшина 6.

„АУТОСТАРТ“ ДОО
21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 45

тел. 063/510-440

Продавац - комерцијалиста

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад на рачу-
нару: Ms Office, Интернет, возачка дозвола Б категорије; 
радно искуство у трговини; енглески језик средњи ниво. 

ЗУТР “ЂЕКОНИ”
11000 Београд, Жоржа Клеменсоа 4

тел. 065-955-2907

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 12 месе-
ци радног искуства у кухињи. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на наведени број телефона сваког радног 
дана, од 15 до 16 часова. Рок за пријављивање је 30 дана 
од дана објављивања огласа.

“АУТО-КУЋА ГУДАЛОВИЋ” ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967

Перач аутомобила
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању. Пријаве слати до 11.11.2017. године.

OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
Нови Сад, Булевар ослобођења 2а

Сарадник продаје на терену
привремено-повремени послови

3 извршиоца

УСЛОВИ: рад на терену, рад са људима. Пријаве на кон-
курс могу послати кандидати који имају минимум IV сте-
пен стручне спреме било ког образовног профила и посе-
дују возачку дозволу Б категорије. Пријаве слати Немањи 
Шишковићу, сараднику за клијенте, на и-мејл адресу 
nsiskovic@obs.rs. Конкурс је отворен до 31.12.2017.

ТР „ГЕДОРА“ НИШ
Ниш, Прибојска 44 б

тел. 018/580-684
e-mail: gedora@mts.rs

Продавац
на одређено време, место рада Ниш - 

Црвени крст

УСЛОВИ: средња школска спрема без обзира на занимање; 
радно искуство небитно. Рад у сменама. Лице за контакт 
Мирослав Ђорђевић. Трајање конкурса: 11.11.2017.

„АЛВАЂО“ ДОО
11000 Београд, Призренска 15

тел. 064/820-5021

Продавац у пекари
на одређено време

Помоћни радник у ресторану
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНА
„BELLA ST“

21000 Нови Сад, Данила Киша 3
тел. 064/3432-458

Чистач текстила

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни рад 1 
месец. Рад у сменама, рад у хемијској чистиони или перио-
ници веша. Јављање кандидата на горенаведени телефон. 
Рок за пријаву до 09.11.2017.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15

тел. 021/422-266

Спремачица
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Обезбеђен превоз и 
исхрана. Јављање кандидата на горенаведени телефон. 
Рок за пријаву: до 10.11.2017.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство; возачка дозвола Е категорије, положен АДР испит; 
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од поне-
дељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или своје радне 
биографије да доставе путем поште односно и-мејлом.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

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

e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
50 извршилаца

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, Крушевац, 
Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи Милановац, Доњи 
Милановац, Ужице и Врбас, на одређено време

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

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

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

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

месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство; пожељно је да кандидат има положен струч-
ни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем. Рад у смена-
ма, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или 
послати радну биографију на наведену мејл адресу. Лице 
за контакт Ирена Ђорђевић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар
2 извршиоца

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

Конобар
2 извршиоца

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

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

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

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

Радник у пекарско-индустријском 
погону

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

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

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

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

Комерцијалиста
за рад на терену, у Београду

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

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил; обавезно познавање бугарског јези-
ка; познавање рада на рачунару; комуникативност и одго-
ворност у раду; радно искуство није неопходно. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. Лице 
за контакт Слободан Савић.

„MAESTRO SOKO“ DOO
Соко Бања, Светог Саве 4

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

Mушко - женски фризер

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

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У 
ОСИГУРАЊУ

„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“  
ДОО, БЕОГРАД

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању
место рада: сви градови и места на 
подручју Републике Србије, рад на 

привременим и повременим пословима
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 20 
година радног искуства. Рад ван просторија послодавца.

ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна обука у 
организацији ПМП ради стицања лиценце Народне бан-
ке Србије, могућност % учешћа у власничкој структури, 
могућност учешћа у креирању развоја привредног друшт-
ва, могућност напредовања до позиције директора. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се лич-
но јаве послодавцу на адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 
11070 Нови Београд, радним даном 9-15 часова или да 
доставе радну биографију путем поште, лице за контакт: 
Радиша Јовановић.

              Медицина

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

За потребе
Војномедицинске академије, Војне 

болнице Ниш, Центра војномедицинских 
установа Београд и Војномедицинског 
центра Нови Сад планира расписивање 

конкурса за пријем у радни однос

Професионални војници санитетске 
службе

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

продужења)
130 извршилаца

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

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

Кандидати који нису добровољно служили војни рок са 
оружјем потребно је да поднесу пријаву за добровољно 
служење војног рока са оружјем надлежном центру Минис-
тарства одбране за локалну самоуправу, према месту пре-

бивалишта. После одслуженог војног рока са оружјем лица 
конкуришу за наведена радна места. За добровољно слу-
жење војног рока са оружјем у Војску Србије се могу прија-
вити кандидати мушког и женског пола који у календарској 
години навршавају од 19 до 30 година живота.

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

ЛАБОРАТОРИЈА „БЕОГРАД“
Београд, Мије Ковачевића 10/в

тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com 

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, положен возачки 
испит Б категорије и добро познавање венепункције. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
огласа, на и-мејл адресу: labbgd@gmail.com или на теле-
фон 065/3291-741.

ДОМ „VITA MEDIALIS“
11000 Београд - Звездара,

Јованке Радаковић 23
тел. 065/4566-306

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера; без обзира на радно искуство.

Неговатељ - неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стру-
чне спреме.

Кандидати се могу пријавити путем телефона: 065/4566-
306, Миња Мандрапа.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
АНА ПЕТРОВИЋ ПР, БЕОГРАД

11000 Београд, Пећска 9
тел. 060/610-6151

Дијететичар - нутрициониста
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум завршена виша медицинска школа у 
занимању виши дијететичар нутрициониста или завршена 
висока медицинска школа струковних студија у занимању 
струковни нутрициониста дијететичар или специјалиста 
струковни нутрициониста дијететичар; положен државни 
стручни испит. Услови рада: рад са пацијентима у савето-
валишту, као и рад од куће. Кандидати се пријављују на 
конкурс достављањем радне биографије на и-мејл адресу: 
jellena0904@gmail.com. Рок трајања конкурса: 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1) Доктор медицине
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Бујановац.

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спре-
ме, положен стручни испит.
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2) Медицинска сестра
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла
5 извршилаца

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Бујановац.

УСЛОВИ: медицинска школа, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит.

3) Спремачица здравствених 
просторија

на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла

3 извршиоца

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Бујановац.

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спре-
ме.

4) Ложач парних котлова
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Бујановац.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, уверење о оспособље-
ности за рад на парним котловима.

5) Возач санитета
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Бујановац.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возач-
ки испит за Б и Ц категорију.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: молбу за пријем са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној 
школи (оверена фотокопија); сведочанство о завршеној 
основној школи за радно место 3; уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија); решење о упису 
у комору или лиценцу о раду (оверене копије); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фото-
копија); уверење суда да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци; лекарско уверење (не старије од 
6 месеци). У захтеву (молби) кандидат треба да наведе 
документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на 
оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, 
Бујановац, Карађорђа Петровића 328, сваког радног дана 
од 07.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или послати 
препоручено поштом на адресу Дом здравља Бујановац, 
са назнаком “За оглас” и називом радног места. Оглас ће 
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Изабрани кандидати биће 
обавештени писаним путем.

АПОТЕКА „АНИЦА PHARM“ БЕОГРАД
Београд - Палилула, Драгослава Срејовића 74

тел. 060/311-7495
e-mail: ljiljanakrsticfilipovic@gmail.com 

Фармацеутски техичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техни-
чар, може и приправник без сручног испита. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, 
пријаве кандидата на и-мејл адресу: ljiljanakrsticfilipovic@
gmail.com и на телефон 060/311-7495.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Виши/струковни радни терапеут
у Служби физикалне медицине и 

рехабилитације, на одређено време 3 
месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: припрема материјал и све врсте справа за 
рад; требује материјал потребан за рад; редовно обавља 
рад са пацијентима; води потребну документацију; при-
према болесничку документацију за дневни рад контролни 
преглед физијатра; остало по налогу непосредног руково-
диоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидат треба да има и завршену вишу/струковну медицин-
ску школу - смер радни терапеут (VI степен) и положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се пријављујете треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној меди-
цинској школи (VI степен) - смер радни терапеут; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену 
фотокопију (не старија од шест месеци). Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце.

Доктор медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби, на 

одређено време 3 месеца, због повећаног 
обима посла

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу 
(пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе и 
дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске 
предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску 
документацију у папирној и електронској форми; у свом 
раду се мора придржавати начела кодекса етике и профе-
сионалног понашања према пацијентима и сарадницима; 
на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу и 
обућу; ради и друге послове своје струке по налогу начел-
ника, шефа оделења или одсека.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршен медицински факултет 
(VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старија од 
шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Пријемно-ургентној служби, на 

одређено време 3 месеца, због повећаног 
обима посла

Опис послова: прима болеснике и одводи у пријемну амбу-
ланту; асистира лекару приликом прегледа; даје потребну 
терапију и ради ЕКГ; припрема материјал и прибор за рад 
и исти стерилише; врши превоз болесника на одељење; 
води потребну документацију; по потреби врши санитарну 
обраду болесника; остало по налогу непосредног руково-
диоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат теба да има и завршену средњу медицинску шко-
лу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - 
општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старија од шест месеци). 

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерне болести, на 

одређено време 3 месеца, због повећаног 
обима посла

Опис послова: обавља општу негу болесника; одржава 
хигијену болесника; храни болесника; припрема болесни-
ка за преглед; припрема санитарни материјал, прибор и 
инструменте за рад и исте стерилише; прикупља излуче-
вине болесника за преглед или лабораторијске анализе; 
предузима потребне мере за спречавање интархоспитал-
них инфекција; спроводи здравствено васпитање болесни-
ка; дели терапију; води потребну документацију; помаже 

вишем медицинском техничару при специјалној нези и 
ради по потреби ЕКГ; остало по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршену средњу медицинску 
школу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - 
општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старија од шест месеци). 

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хирургије, на одређено 
време 3 месеца, због повећаног обима 

посла

Опис послова: обавља општу негу болесника; одржава 
хигијену болесника; храни болесника; припрема болесни-
ка за преглед; припрема санитарни материјал, прибор и 
инструменте за рад и исте стерилише; прикупља излуче-
вине болесника за преглед или лабораторијске анализе; 
предузима потребне мере за спречавање интархоспитал-
них инфекција; спроводи здравствено васпитање болес-
ника; дели терапију; води потребну документацију; пома-
же вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради по потреби ЕКГ; остало по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV 
степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старија од шест месеци). 

ОСТАЛО: Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у листу “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства једин-
ства 135. 

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка запослене на рад, за рад на 

Одељењу за инфективне болести

УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер; положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спре-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако кан-
дидат поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем 
поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико 
кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 026/240-
725.

Национална служба 
за запошљавање
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Медицина

БРОДИЋ МАЛИ ВЕСЕЉАК
11070 Нови Београд, Гандијева 74

тел. 060/022-45-05

Медицинска сестра - васпитач у 
јасленој групи

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине 
за потребе Центра за онкологију и 

радиологију, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука 
УС) а посебни услови Правилником о унутрашњој орга-
низацији са систематизацијом радних места Клиничког 
центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу 
или овереној копији, следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл 
адресом. Кандидати који имају радно искуство након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) потребно је да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да 
на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да 
конкуришу на једно радно место или на више радних мес-
та). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це); дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе 
(ако је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас се објављује путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, 
Змај Јовина 30. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место______(навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Санитарно-еколошки техничар
на одређено време од 24 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен 
стучне спреме, смер санитарно-еколошки техничар; поло-
жен стручни испит; познавање рада на рачунару; возачка 

дозвола за Б категорију. Као доказе о испуњености ових 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са 
биографијом, бројем телефона, адресом и имејл адресом; 
неоверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској 
школи - IV степен стручне спреме; неоверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију 
возачке дозволе. Додатни услов: претходно радно иску-
ство на истим или сличним пословима ће се сагледати 
као предност. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови”. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-
690. Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно 
здравље Пожаревац, 12000 Пожаревац, Јована Шерба-
новића 14, са назнаком „За оглас”, или директно у Одсек 
за правно економско-финансијске послове, сваког радног 
дана од 7.00 до 14.30 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Специјалистичко-

консултативни прегледи, на одређено 
време до повратка зепослене са 

боловања на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује рад-
но искуство, потребно је доставити радне карактеристике 
од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Све-
ти Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз 
напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања о резул-
тату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације обратити се на 
телефон: 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења онкологије са 

палијативном негом у Служби за 
унутрашње болести, на одређено 

време до повратка стално запослене 
са трудничког односно породиљског 

боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, 14000 
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________“ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 

тел. 018/830-124

Финансијско - рачуноводствени 
референт

на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски техничар), 
IV степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: диплому о завршеној средњој еко-
номској школи (оригинал или оверена фотокопија) и крат-
ку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска сес-
тра), VI степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој/високој струковној школи (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о положеном стручном испиту 
(оригинал или оверена фотокопија) и кратку биографију. 
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Соко-
бања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непо-
средно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Статистичар обрађивач - здравствени 
сарадник

у Одељењу за биостатистику Центра за 
информатику и биостатистику у здравству

Опис послова: Ради на пословима прикупљања, обраде, 
уноса, контроле и анализе података из области здравстве-
не статистике. Ради на пословима ажурирања и контроле 
података из области здравствене статистике. Учествује у 
пословима везаним за спровођење статистичких истра-
живања и стручне помоћи заводима за јавно здравље, 
другим здравственим установама и другим центрима из 
Института из области здравствене статистике и информа-
тике. Обавља и друге послове из делокруга рада cентра по 
налогу шефа oдељења или начелника cентра.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, одговарајуће знање 
рада на рачунару. Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_
priljeva@batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Бео-
град, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - статисти-
чар обрађивач - здравствени сарадник“. Само ће кандида-
ти који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“ и на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије.

Сарадник/виши сарадник - здравствени 
радник

у Одељењу за епидемиолошки надзор 
Центра за контролу и превенцију болести

Опис послова: Прикупља и обрађује податке о кретању 
заразних болести на територији Републике Србије. При-
купља резултате лабораторијских потврђених случајева у 
оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у припреми струч-
но-методолошких препорука и у организовању едукација 
здравствених радника. Ради на пословима по потреби 
здравственог надзора посебних категорија становништва 
у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисници-
ма, обавештава о резултатима и заказује здравствене пре-
гледе. Обавља и друге послове и задатке по налогу шефа 
одељења.

УСЛОВИ: санитарни техничар/виши санитарни техничар 
(положен стручни испит); познавање рада на рачунару; 
без обзира на радно искуство; организационе способ-
ности. Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са 
назнаком „За конкурс - сарадник/виши сарадник - здрав-
ствени радник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ и 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије.
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Возач - ауто-механичар
у Одсеку возног парка Одељења за 

техничке и помоћне послове Службе за 
правне, финансијско-рачуноводствене, 

техничке и помоћне послове

Опис послова: обавља оправке свих врста моторних вози-
ла, сервисирање истих, врши замену дотрајалих делова и 
уређаја у мотору, мењачу и свим другим склоповима, води 
генералне оправке возила, управља моторним возилом по 
налогу, потписује налоге за техничку исправност возила, 
даје извештаје о утрошку потрошног материјала. Обавља 
послове одвожења медицинског отпада по утврђеном 
распореду лица одговорног за поступање са медицин-
ским отпадом. Обавља и друге послове из делокруга рада 
одељења по налогу шефа одељења. За свој рад непосред-
но одговара начелнику службе.

УСЛОВИ: ВКВ возач или КВ ауто-механичар, средња струч-
на спрема, положен возачки испит Б категорије, најмање 
2 године радног искуства у струци. Пријаве и CV слати на 
e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs или на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - 
возач - ауто-механичар“. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ 
и на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге 

хоспитализованих болесника, на 
одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла, пробни рад три 
месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер, положен стручни испит за медицинску сестру тех-
ничара, лиценца Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту за медицинску сестру техничара, фотокопију 
лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рође-
них/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неоп-
ходним прилозима подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу 
Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69, 
са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разго-
вор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ

“БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Спремачица - хигијеничарка
на одређено време 2 месеца

9 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; пожељно је претходно 
радно искуство у стационарним здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи (са просечном оце-
ном); потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца); фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста дечји хирург
за потребе Службе ортопедске хирургије 

и трауматологије

УСЛОВИ: медицински факултет; 3 године радног искуства 
након положеног специајлистичког испита; пробни рад у 
трајању од шест месеци; познавање рада на рачунару; 
познавање најмање једног светског језика; лиценца. Кан-
дидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специ-
ајлизацији из дечје хирургије, фотокопију радне књижице 
или другог доказа о рандом искуству кандидата, лиценцу, 
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену проведе-
ном на раду и оценама рада кандидата, уколико их канди-
дат поседује.

Доктор медицине
за потребе Одељења анестезиологије са 

реаниматологијом

Доктор медицине
за потребе Службе неурохирургије, 
васклуларне и торакалне хирургије

УСЛОВИ: медицински факултет; завршених 6 месеци оба-
везног лекарског стажа; пробни рад у трајању од шест 
месеци; познавање рада на рачунару; познавање најмање 
једног светског језика; лиценца. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију радне књижице или другог доказа о рандом 
искуству кандидата, лиценцу, фотокопију уговора о раду, 
тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од 
стране начелника служби здравствених установа на мемо-
рандум, времену проведеном на раду и оценама рада кан-
дидата уколико их кандидат поседује. 

ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореној коверти на наведену 
адресу клинике, са назнаком радног места на које се кон-
курише. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
7000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку ОРЛ за стационарно 

лечење са полуинтензивном негом при 
Служби за оториноларингологију, на 

одређено време 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и поло-
жен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору. Кандидати подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); oверену фотокопију лиценце издате од надлеж-
ног органа (ако је кандидат у/или био у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није био у 
радном односу). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да 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” Нацио-
налне службе за запошљавање. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен 
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац, 37000 
Крушевац, Косовска 16.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи и санитетског превоза
2 извршиоца

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

2) Психолог
за у  Служби за здравствену заштиту деце 

и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен филозофски факултет група за психологију, VII/1 
степен стручне спреме, положен стручни испит.

3) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за здравствену заштиту 

деце школског узраста

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

4) Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу лабораторијске 

дијагностике

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

Кандидати за радна места 1, 3 и 4, достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Кандидати за радно место 2 достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на 
оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу Дома здравља Крушевац, 
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32. 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима 

посла, у трајању до 3 месеци, за рад у 
Одсеку опште стоматологије Службе 
стоматолошке здравствене заштите

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

2) Стоматолошка сестра - техничар
(послови тимске стоматолошке сестре) 

на одређено време због повећаног обима 
посла у трајању до 3 месеца, за рад у 
Одсеку Опште стоматологије Службе 
стоматолопшке здравствене заштите

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

3) Спремачица
на одређено време због повећаног обима 

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

простора

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

Кандидати за радна места 1 и 2 достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Кандидати за радно место 3 достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани 
кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да 
доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Дом здравља 
Крушевац, 37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-37

Машински перач веша
у сервису вешераја, на одређено време 
до 3 месеца на основу повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: oсмогодишња школа, интерна квалификација 
или КВ перач.

Радник на цеђењу веша - дистрибутер 
веша

у сервису вешераја, на одређено време 
до 3 месеца на основу повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: осмогодишња школа, интерна квалификација. 

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију поднети фото-
копију дипломе о стеченом образовању и сведочанства 
за сваку годину школовања. Предност ће имати кандида-
ти који имају радно искуство у здравственим установама 
терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. Пријаве 
и доказе о испуњености услова предати лично на Архиви 
института или путем поште на наведену адресу са назна-
ком “За конкурс”. Кандидат који буде изабран за пријем у 
радни однос на неодређено време пре склапања уговора 
о раду доставља оверене фотокопије: дипломе, сведо-
чанства за сваку годину школовања, одјаве на претходно 
осигурање - МА обрасца, фотокопију личне карте и радну 
књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа и 
минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здрав-
ственог осигурања и здравствено уверење.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БУЈАНОВАЦ“
Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Доктор медицине

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит и 
лиценца за рад.

Административни радник - пријемни 
радник

УСЛОВИ: средња економска школа, средња школска спре-
ма било ког смера (туристичка, гимназија и сл.).

Правник

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани правник на 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године и знање рада на 
рачунару. Лиценца за рад се не захтева за кандидате који 
први пут заснивају радни однос. Примљени кандидати су 
обавезни да у року од годину дана положе све испите који 
се Законом захтевају за самостално обављање послова из 
свог делокруга рада. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: 
CV - кратку биографију са назначеном адресом становања 
и контакт телефон; оверену копију дипломе о завршеном 
факултету - школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; лиценцу за рад; извод из матичне 
књиге рођених - фотокопија. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаву доставити 
у затвореној коверти, са назнаком “За оглас”, на адресу: 
Специјална болница за рехабилитацију Бујановац, 17520 
Бујановац, Бујановачка Бања. Кандидати могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидати ће бити 
обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 
дана. Овај оглас се објављује код Националне службе за 
запошљавање и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

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

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је заинте-
ресован и за ангажовање приправника, односно не инси-
стира на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног 

времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем поште, мејл адресе или да се јаве на контакт теле-
фон.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ
Ириг, Војводе Путника 5

тел. 069/609-241, 022/2462-030

Биохемичар
на одређено време (могућност запослења 

на неодређено време)

Опис посла: послови биохемичара у биохемијској лабора-
торији.

УСЛОВИ: медицински биохемичар (VII/1 степен) или спе-
цијалиста медицинске биохемије (VII/2 степен); неопходно 
радно искуство на пословима у биохемијској лабораторији 
- 12 месеци; положен стручни испит; лиценца за рад био-
хемичара; основно знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: обезбеђен путни трошак, рад у првој смени. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе путем поште или да се јаве на 
контакт телефоне послодавца, лице за контакт: Слађана 
Радић.

       Социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА  

КИКИНДА
23300 Кикинда, Милоша Великог 56

тел. 0230/421-630

Стручни сарадник - радни терапеут

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме одговарајуће 
струке, у смислу закона којим се регулише социјална 
заштита (више или високо образовање). Уз пријаву кан-
дидат треба да достави: уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
успешно завршеном акредитованом програму обуке, доказ 
о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци или није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и морала, лекарско 
уверење да има психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду), доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела прибавља Центар по службеној дужности. Кандидат 
треба да има најмање 1 годину радног искуства у дневном 
боравку за ОСИ; успешно завршен акредитовани одгова-
рајући програм обуке на коме је стекао посебна знања и 
вештине за обављање конкретног специјализованог пос-
ла, односно пружање одређене услуге; психичка, физич-
ка и здравствена способносат за рад са децом, младима 
и одраслим особама са физичким инвалидитетом и инте-
лектулним тешкоћама. Кандидат треба да познаје рад 
на компјутеру, да поседује комуникативност, марљивост, 
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елоквентност, жељу за напредовањем и усавршавањем, 
као и добре организационе способности и спремност за 
тимски рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу Центра са назна-
ком “Пријава за конкурс”. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на интервју најкасније 7 дана по завршетку 
конкурса.

ДОМ “ВЕТЕРНИК”
21203 Ветерник, Книнска 157

Директора
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије; да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно, 
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских 
или медицинских наука и има најмање пет година радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат за директора као доказе о испуње-
ности прописаних услова подноси следеће: уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о стручној спреми 
- оверена фотокопија дипломе; доказ о радном искуству 
у струци - оверену копију радне књижице и потврду од 
једног или више послодаваца да је кандитат био у радном 
односу и распоређен на послове за које се захтева стручна 
спрема која је у тачки 2 наведена као услов за именовање 
директора установе, као и доказ да је радио послове у 
наведеној стручној спреми у трајању од најмање пет годи-
на укупно; уверење да није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподесним за обављање функције директо-
ра; кратку биографију; програм рада за мандатни период 
на који се врши избор. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће се узимати у разматрање. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
директора”. Пријаве кандидати подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Посло-
ви”, са доказима о испуњавању услова конкурса.

       Индустрија и грађевинарство

АД „ПУТЕВИ“ УЖИЦЕ
Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/715-115, 064/830-22-42
е-mail: gorica.vujic@puteviuzice.com

Монтер вентилације и климатизације
место рада: Москва (Русија), на одређено 
време до завршетка посла (до 2 године)

10 извршилаца

Опис посла: обављање послова на монтажи инсталација 
централног грејања, климатизације, вентилације, водово-
да и канализације.

Бравар монтер - варилац
место рада: Москва (Русија), на одређено 
време до завршетка посла (до 2 године)

10 извршилаца

Опис посла: врши сечење профила по позицијама, вари 
електро аутогено CO2 браварске елементе, учествује у 
монтажним радовима, истовару материјала и утовару гото-
вих елемената, ради и друге послове по налогу пословође/
руководиоца браварског погона

Монтер централног грејања
место рада: Москва (Русија), на одређено 
време до завршетка посла (до 2 године)

10 извршилаца

Опис посла: обављање послова на монтажи инсталација 
централног грејања, климатизације, вентилације, водово-
да и канализације

Изолатер
место рада: Москва (Русија), на одређено 
време до завршетка посла (до 2 године)

10 извршилаца

Опис посла: обављање послова на монтажи инсталација 
централног грејања, климатизације, вентилације, водово-
да и канализације

Монтер водовода
место рада: Москва (Русија), на одређено 
време до завршетка посла (до 2 године)

10 извршилаца

Опис посла: обављање послова на монтажи инсталација 
централног грејања, климатизације, вентилације, водово-
да и канализације

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траже-
ном занимању минимум 24 месеца.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз авионом; обезбеђен смештај 
- колективни (3-4 особе у соби); обезбеђен превоз од 
смештаја до градилишта; обезбеђена исхрана - 3 оброка; 
теренски рад; пуно радно време - 40 сати недељно; проб-
ни рад - 1 месец; сатница 4 - 5$ (USA). Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице 
за контакт Јелена Заковић.

„УНИОН ШПЕД“ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 130а

тел. 064/879-4607
e-mail: dejan.krstic@unionsped.rs

Магационер - виљушкариста
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије, пожељан сертификат за управљање виљушка-
ром. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА
„ВЕЛИКИ МАЈДАН“ ДОО ЉУБОВИЈА

15319 Узовница
тел. 015/550-157, 064/642-9207

e-mail: velikimajdan@gmail.com, velikimajdan.
pravnik@gmail.com

Надзорник откопавања руде

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рударски техничар 
подземне експлоатације или општег смера; стручна осп-
собљеност, знање и вештине, 3 године радног искуства и 
положен стручни испит. Пријаве слати на адресу установе 
или доставити на и-мејл адресе velikimajdan@gmail.com и 
velikimajdan.pravnik@gmail.com, за све информације теле-
фони 015/550-157 и 064/6429-207. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

PKC WIRING SYSTEMS DOO 
SMEDEREVO

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
пробни рад од 6 месеци

20 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад. Пријаве на конкурс 
могу послати кандидати који имају минимално завршену 
средњу школу III степена стручне спреме било ког зани-
мања и кандидати који разликују боје, тј. који нису далто-
нисти. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВИН ПРОДУКТ 
Београд, Гроцка, Врчин, Београдска 165а

тел. 063/378-821
e-mail:office@vinprodukt.rs

Полирац
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер металостругар; рад 
у погону од 7 до 14 часова.

Брусач
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер машинбравар; рад 
у просторијама „Вин продукта“.

Физички радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: опис послова: сређивање унутар и око погона.

ОСТАЛО: Пријаве слати на и-мејл:office@vinprodukt.rs. 
Јављање кандидата на телефон 063/378-821, контакт осо-
ба Снежана Васић.

“ЕЛЕКТРОМОНТАЖА” ДОО
36000 Краљево, Аеродромска 7

тел. 036/382-300
e-mail: office@elektromontaza.rs

Електромонтер
на одређено време 3 месеца, пробни рад 

1 месец
7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електромонтер мре-
же и постројења; уверење о здравственој способности 
за рад на висини; пожељно радно искуство на послови-
ма изградње електроенергетских објеката. Теренски рад. 
Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве и 
желите да постанете део нашег тима пошаљите вашу рад-
ну биографију на и-мејл адресу: office@elektromontaza.rs 
најкасније до 25.10.2017. Контактираћемо само кандидате 
који уђу у ужи избор.

„АГ СИСТЕМ“ ДОО НИШ
тел. 064/70-14-779, 064/14-66-045

Монтер алуминијумских конструкција
место рада Ниш и околина, на одређено 

време
3 извршиоца

Опис посла: столар - монтер алуминијумских фасадних 
конструкција.

УСЛОВИ: машинбравар; радно искуство у препознавању и 
употреби алата и машина; возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад, обезбеђени превоз и исхрана. Лице за кон-
такт Горан Ђорђевић. Трајање конкурса: 11.11.2017.

“ПАНАС” ДОО
21000 Нови Сад, Достојевског 14
тел. 063/502-772, 021/4790-224

e-mail: office@pan-as.com sandra@pan-as.com

Електроничар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен, електротехничар електронике или 
електротехничар за телекомуникације; пробни рад 1 
месец; возачка дозвола Б категорије; основна информа-
тичка обука; енглески језик - средњи ниво; рад ван прос-
торија послодавца; обезбеђен превоз. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 
09.11.2017.

„ЖВИР ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО НОВИ 
САД

21000 Нови Сад. Јеврејска 35
тел. 060/5031-008

Обрада челика на универзалном стругу
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
22.10.2017.
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Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда / Ветерина 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ  

КОМПЛЕКС“ КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног иску-
ства у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон.

ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО
Панчево, Спољностарчевачка 82

е-mail: hr@hip-petrohemija.rs

Инжењер службе
радна јединица Електроснабдевање, на 

одређено време

Опис посла: учествује у контроли дневних извештаја/рад-
них листа који се односе на одржавање електроопреме, 
инсталација, уређаја и објеката, вршењу техничко - техно-
лошких процена и детерминисању неопходних активности, 
са циљем обезбеђивања и унапређивања њихове радне 
функције. Учествује у дефинисању оптималних ресурса 
за извођење активности, креирању налога за реализацију 
услуга или набавку неопходних резервних делова, разма-
трању и коментарисању приспелих понуда и давању одго-
варајуће техничке сагласности. Учествује у сагледавању 
могућих опасности приликом реализације појединих кри-
тичних активности и предлагању одговарајућих превен-
тивних мера за спречавање повређивања или оштећења 
здравља запослених. Учествује у обезбеђивању неопход-
них дозвола за рад, припреми и усклађивању потребне 
документације, за спровођење активности из домена пре-
вентивног и корективног електроодржавања у складу са 
важећом законском регулативом и стандардима.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике за 
енергетику; 12 месеци радног искуства или лице без рад-
ног искуства (могућност запошљавања приправника); 
пожељан је положен стручни испит из противекспло-
зивне заштите, познавање енглеског језика - средњи ниво, 
активно коришћење рачунара (MS Office). Трајање конкур-
са: до попуне. године. Кандидати могу послати радне био-
графије на путем и-мејла.

ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158

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

Тесар
10 извршилаца

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

Армирач
10 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно иску-
ство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

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

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

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

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

Електроинсталатер
место рада Уб, Ваљево, на одређено 

време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; 
без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б катего-
рије. Теренски рад. 

Електромонтер
место рада Уб, Ваљево, на одређено 

време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер-инста-
латер, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије. Теренски рад, обезбеђен смештај.

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

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Горњомилановачка 45

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

Оператер на CNC машинама
на одређено време, 2 године

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске 
струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад 
на рачунару: MS Office пакет - средњи ниво; енглески 
језик - средњи ниво; пробни рад 1 месец. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве 
да пошаљу поштом, имејлом или да се јаве на телефон 
послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

            Пољопривреда

„КНЕЗ АГРАР“ ДОО
11080 Земун, Батајница, Царице Јелене 28

e-mail: posao.knezpetrol@gmail.com

Тракториста
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, пољопривредни 
тракториста или возач трактора са радним искуством од 6 
месеци на траженим пословима. Могућност рада у Земуну, 
Бановцима, Старој Пазови, Крчедину, Марадику, Инђији и 
Сасу. Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail: posao.
knezpetrol@gmail.com или се могу пријавити на број теле-
фона 064/859-4405, у року од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса.

           Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ 
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36 

тел. 062/524-150

Ветеринар

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и 
уверење о стручној спреми, лиценца за обављање вете-
ринарске делатности, возачка дозвола Б категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 

за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Оглас 
остаје отворен 20 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу: Ветеринарска 
станица Жабари д.о.о., 12374 Жабари, Кнеза Милоша 36, 
са обавезном назнаком „Пријава по огласу за пријем вете-
ринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на 
број телефона 062/524-150.

Посао се не чека,
посао се тражи
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          Наука и образовање

БЕОГРА Д

MШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Београд, Крунска 8

Наставник клавира
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус 
- клавириста или дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник виолине
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални ста-
тус - виолиниста или дипломирани музичар - виолиниста.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.24/05, 
61/05, 54/09 , 32/13,75/14), кандидат треба да испуњава 
и услове из члана 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013,35/2015,68/2015 и 62/2016): да је сте-
као одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године (члан 8 став 2, 
члан 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016); да испуњава усло-
ве из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016), односно да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 

праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017 од 01.06.2017. године) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), 
мастер музички уметник - професионални статус траженог 
усмерења  или дипломирани музичар траженог усмерења; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (члан 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 
и 62/2016); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016); 
да има држављанство Републике Србије (члан 120 став 1 
тачка 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања „Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/2015, 
68/2015 и 62/2016); зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (члан 120 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016). Уз 
пријаву на оглас доставити: доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању); уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова - издато од одговарајуће вискокош-
колске установе (наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, па је потребно доставити 
уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се предају лично или на адресу школе: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић”, 11000 Београд, Крунска 8. За 
кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна про-
вера 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 са децом и ученицима. 
Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/2011,55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016); прибавља 
установа. Ближе информације могу се добити на број теле-
фона 011/3236-504.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196

Администратор информационог 
система и база података

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме или висо-
ко образовање првог степена основних струковних студија 
(ОСС) у области информационих технологија; минимум 3 
године радног искуства у струци у области информацио-
них технологија. Документација коју треба доставити: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, уверење из казнене евиден-
ције да лице није осуђивано, да није покренута истрага, 
нити подигнута оптужница. Пријаве са прилозима подносе 

се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Висока школа ликовних и 
примењених уметности струковних студија у Београду, 
Београд, Панте Срећковића 2. Пријаве се могу поднети 
непосредно предајом у секретаријату, сваког радног дана 
од 10-14 часова. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Биће контактирани 
кандидати само који уђу у ужи избор.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Наставник енглеског језика
на одређено време ради земене одсутног запосленог пре-
ко 60 дана

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; 2) да има образовање у складу са чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављање, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) да је држављанин Републике Србије; 6) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; потврду о стеченом образовању у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверену фотокопију); оверену фото-
копију уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са свим наведеним документима 
доставити поштом на адресу: Железничка техничка шко-
ла, 11120 Београд, Здравка Челара 14. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. 
АПРИЛ”

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), основне 
академске студије (240 ЕСПБ), струковне специјалистичке 
студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, мастер вас-
питач, дипломирани васпитач, основне академске студије 
(180 ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI сте-
пен стручне спреме - васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен 
стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

Возач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња школа 
или КВ возач, радно искуство 1 година, возачка дозвола Б 
или Ц категорије.

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

питни рад.

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 
4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана 
прибавља установа.
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Наука и образовање

Медицинска сестра
на превентивној здравственој заштити, 

на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне 
струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, 
више образовање медицинских наука, IV степен стручне 
спреме, медицинска школа, медицинска сестра.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 
5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, а за радно место возача потврду о радном 
искуству на пословима возача. Фотокопије морају бити 
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књи-
жицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прибавља уста-
нова од надлежног органа. Писане пријаве достављати 
искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” 

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове про-
писане одредбама чл. 139, 140, 143 и чл. 144 став 1 и став 
2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака у 
ОШ ”Јелена Ћетковић”. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику), оверен 
препис или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду, доказ о неос-
уђиваности прибавља школа по службеној дужности. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије. 

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, Статутом ОШ ”Јелена 
Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. У складу са чланом 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу школе Београд, Врањска 26, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Професор хемије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 међу-
народним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву приложити: диплому о стече-
ној стручној спреми (или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (или оверена фотокопија не старија од 6 месеци). 
Доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве слати на 
наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104

Наставник теоријске наставе за 
предмет Српски језик и књижевност
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са 
савладаним програмом методике наставе српског језика; 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене под став-
кама од 2 до 12, морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога.

Наставник за предмет Основе технике 
рада са праксом

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) дипломирани инжењер пољопривреде - сви 
смерови; дипломирани инжењер машинства; дипломи-
рани инжењер технологије, сви одсеци; дипломирани 
инжењер шумарства - за обраду дрвета; дипломирани 
инжењер технологије, текстилни одсек; дипломирани 
инжењер технологије - одсек графичког инжењерства; 
дипломирани инжењер технологије текстилне конфек-
ције; дипломирани грађевински инжењер; дипломирани 
инжењер архитектуре; дипломирани архитекта; дило-
мирани дефектолог - олигофренолог. Наставници поред 
стручне спреме предвиђене под ставкама од 1 до 10, 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме медицинске 
струке.

ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на  
конкурс кандидат доставља доказ о одговарајућем обра-
зовању, доказ о неосуђиваности, држављанство, извод из 
матичне књиге рођених и извод из матичне књиге вен-
чаних (за кандидате који су променили презиме). Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат који је 
изабран пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву кан-
дидат доставља оверене копије докумената. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Пријаве на конкурс слати на адресу Средња занатска шко-
ла, 11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

 СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291196

Наставник струковних студија 
(реизбор), област Примењене 

уметности и дизајн Ужа област 
Примењена графика

на одређено време

УСЛОВИ: У наставно звање наставника струковних сту-
дија у пољу уметности може бити изабрано лице које има 
најмање високо образовање првог степена - VII/1 степен 
стручне спреме у области примењених уметности и дизај-
на и призната уметничка дела, као и позитивну оцену 
наставног рада. Обавезан услов је професионално радно 
искуство у ужој области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању, Правилником о 
избору наставника и сарадника школе и Правилником о 
организацији и систематизацији послова. Кандидати под-
носе: пријаву на конкурс на прописаном обрасцу који се 
преузима са сајта школе: www.vslpu.edu.rs; радну био-
графију; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење надлежног органа да правос-
нажном пресудом нису осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи: оверене фотокопије 
диплома о стеченом образовању; списак радова из уже 
области и портфолио у дигиталној форми. Пријаве са 
прилозима предају се у секретаријату школе у Београду 
улица Панте Срећковића број 2, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављење пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел 011 3087264

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образобања и васпитања, Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, психичка, физичка и здрав-
ствена способност, да лице није правоснажном пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се 
против њега води кривични поступак, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурс се расписује у публика-
цији „Послови”.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11000 Београд, Таковска 41

тел. 011/3237-312

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидат треба 
да има одговарајуће високо побразовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије, знање српског језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад, да има положен испит за 
директора. Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност. Уз пријаву приложити: 
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци 
за наставника, педагога или психолога, потврду о радном 
искуству - доказ да кандидат има најмање 8 година радног 
стажа у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
уверење надлежног суда да против кандидата није покре-
нута истрага нити је подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци), биографске податке са кратким прегледом рад-
ног искуства и предлогом програма рада директора школе, 
остала документа за која кандидат сматра да су од утицаја 
на доношење одлуке о избору, доказ о психичкој, физич-
кој и здравстевној способности за рад са децом и учени-
цима (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци), потврду - уверење о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса на наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора школе“ препорученом 
поштом или лично секретару школе, у времену од 8.00 до 
14.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд
тел. 011/36-36-321, 36-36-320

1) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(гастроентерологија)

на одређено време од 5 година

2) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија - васкуларна 

хирургија)
на одређено време од 5 година

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

област Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија - кардиохирургија)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

област Хирургија са анестезиологијом 
(неурохирургија)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

6) Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Медицинска 

физиологија
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

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

акушерство
на одређено време од 5 година

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

анестезиологијом (општа хирургија - 
кардиохирургија)

на одређено време од 5 година

10) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Медицина и друштво
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1-9: завршен медицински факултет, VIII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

УСЛОВИ 10: завршен филозофски факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

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

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Статутом Медицинског факулте-
та и Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду) подносе се Писарници Медицинског факултета, Др 
Суботића 8, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ЂУКИЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

тел/факс: 011/8231-385

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

запосленог који је привремено спречен за 
рад дуже од 60 дана, у матичној школи, 

са 80% радног времена, 32 часа недељно

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

запосленог који је привремено спречен 
за рад дуже од 60 дана, у матичној 

школи, са 25% радног времена, 10 часова 
недељно

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запосленог који је привремено спречен за 
рад дуже од 60 дана, у матичној школи, 
са 100% радног времена и 2 часа преко 

норме

Наставник енглеског језика
у другом циклусу образовања и 

васпитања, на одређено време ради 
замене запосленог који је привремено 

спречен за рад дуже од 60 дана, у 
матичној школи

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који је привремено спречени 
за рад дуже од 60 дана, у издвојеном 

одељењу Кораћица и Пружатовцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и стечен 
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; испуњавање услова који се односе на образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, што 
се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обаве-
зи да достави пре закључења уговора о раду; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца и за кривично дело насиља у породици, одузи-
мања малолетног лица, запуштања и злостављања мало-
летног лица или родоскрвњења, примања или давања 
мита, као и кривично дело из групе кривичних дела про-
тив: полне слободе, правног саобраћаја, човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није утврђе-
но дискриминаторско понашање. Доказ о некажњаваности 
прибавља установа по службеној дужности; знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова уз пријаву: оверена копија дипломе 
о одговарајућем образовању, оверена копија доказа о 
испуњености услова који се односе на образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од нај-
мање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи, оверена 
копија уверења о држављанству, доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у 
прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу школе или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 12.00.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,  
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Сарадник у звању асистента из уже 
научне области Економија и финансије

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: за избор сарадника утврђени су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Београдске банкарске акаде-
мије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима 
и списак објављених радова. Пријаву и тражену доку-
ментацију доставити у физичком и електронском облику 
на наведену адресу, кабинет 209/II или на и-мејл: office@
bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ОБРАЗОВНИ 
ЦЕНТАР

11070 Нови Београд, Народних хероја 30/I
тел. 011/404-40-57

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
Правилником о врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама.

Наука и образовање
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Наставник за предмете: Физичко 
васпитање (2 часа), Рекреативне 
активности (2 часа), Рекреација 
особа са инвалидитетом (1 час 

вежби), Фитнес програми и естетско 
обликовање (2 часа) и Хронична стања 

и физичка активност (1 час вежби)
са укупно 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља.

Наставник за предмет Рекреација особа 
са инвалидитетом

(теоријска настава 1 час), са 5% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља.

Наставник за предмет Хронична стања 
и физичка активност

(теоријска настава 1 час), са 5% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља.

Наставник за предмет Медицинска 
биохемија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са Правилником о ближим условима у погледу простора, 
опреме и наставних средстава за остваривање наставних 
планова и програма образовања и васпитања за стручне 
предмета за образовне профиле у тогодишњем и четво-
рогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита.

Наставник за предмет Историја 
уметности

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил стилиста сарадник.

Наставник за предмет Познавање 
материјала

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил стилиста сарадник.

Наставник за предмет Теорија форме
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил стилиста сарадник.

Наставник за предмете Модни стилови 
(3 часа), Историја костима (1 час) и 
Стил као концепт лепог изгледа (4 

часа)
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил стилиста сарадник.

Стручни сарадник - школски психолог
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
Правилником о врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити 
пријаву са биографијом (са назнаком за које послове се 
кандидат пријављује са потпуним подацима: име и пре-
зиме, адреса, поштански број и место, и-мејл адреса, број 
мобилног телефона, а у биографији податке о школовању, 
радном искуству, досадашњим активностима), оверену 
фотокопију дипломе (или уверења о завршеним студијама 
које важи само до издавања дипломе, а најдуже 6 месе-
ци од издавања), доказ да кандидат 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 Европским системом преноса бодова 
(као доказ за испуњеност овог услова кандидат који има 
положен стручни испит или испит за лиценцу подноси ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, а кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије као доказ 
подноси уверење факултета да је у току студија положио 
испите из ових предмета, а остали кандидати подносе уве-
рење - потврду високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
знању језика на коме са остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на коме са остварује образовно-васпитни рад). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) се подноси 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Предвиђена је психолошка процена 
способности кандидата за рад са децом и ученицима кан-
дидата које директор изабере у ужи избор, а коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са 
доказима доставити на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс” или непосредно у простору школе радним дани-
ма од 10 до 13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Уз молбу за конкурис потребно је поднети био-
графију, оверену копију дипломе, списак научних радова и 
сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се 
доставити Факултету на наведену адресу или лично преда-
ти у Секретаријат Факултета, сваког радног дана од 10 до 
15 часова од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Физичка хемија - квантна хемија, за 
предмете Статистичка термодинамика 

(основне академске студије) и 
Молекулске симулације у физичкој 
хемији (мастер академске студије)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив док-
тора наука; научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама, 
од значаја за ужу научну област за коју се бира; неос-
уђиваност за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању. Остали услови утврђени одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 
Правилника о критеријумима за избор у звање наставни-
ка и сарадника на Факултету за физичку хемију и Стату-
та Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
конкурса доставити Служби за правно-административне 
послове Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

тел. 011/3554-845

Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са функције

Професор техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка радника 
са функције

УСЛОВ: Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну 
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручног сарадника у основној школи. 
Пријаве за заснивање радног односа, са одговарајућом 
документацијом, којом се даказује испуњеност услова а то 
је: фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Фотокопије тражених докуме-
ната морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат 
доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1, тачка 36 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидат сам доставља. 
Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне 
провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве са документацијом слати на горе 
наведену адресу.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академ-
ске студије или основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), учитељски 
факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан 
ново Ц1). Биографију слати искључиво на и-мејл адресу 
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно 
ће доставити осталу потребну документацију.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 4118.10.2017. |  Број 747 |   

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈА ДРУЖИНА”

11000 Београд,
Генерала Владимира Кондића 11

тел. 064/860-6379

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
васпитач; васпитно-образовни рад са децом 1-3 године; 
без обзира на радно искуство. Кандидати могу да се јаве 
на телефон 064/860-6379. Кокнкурс је отворен до попуне 
радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Редовни професор за ужу научну 
област Математичке методе у 
менаџменту и информатици

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно 
стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама; више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат сту-
дија, патент оригинални метод,нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за 
ужу научну област за коју се бира оригинално стручно ост-
варење; и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама; већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скупо-
вима; остварени резултати у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету; учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и дипломским академским студијама. 
Кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о одго-
варајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, 
биографију, списак радова и саме радове.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКОВИЦА”

Београд, Славољуба Вуксановића 22
тел. 011/3582-075

Спремачица
на одређено време

4 извршиоца

Сервирка
на одређено врееме ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: основна школа, II степен стручне спреме за зани-
мање сервирке. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 став 1 
тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система и образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити ове-
рене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом са кривична дела утврђена у чл. 

120 став 1. тачка 3 Закона о основама система и образо-
вања прибавља установа од надлежног органа. Рок за 
подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве слати на наведену адресу, непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично на наведену 
адрсу, са назнаком „За конкурс и навођењем радног места 
за које се кандидат пријављује”.

ЧАЧАК

ОШ “МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”
32000 Чачак,

Епископа Никифора Максимовића 14 

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15), и то: да има високо образо-
вање; лиценцу или уверење о положеном стручном испи-
ту за наставника, педагога или психолога; најмање пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставити пре закључења уговора); да није 
осуђиван правоснажном 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, запуштања или 
злостављања малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 дискриминаторно понашање (при-
бавља установа); зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Директор се бира на периода од четири 
године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен 
препис дипломе о завршеном факултету; оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; потврда о радном стажу (најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; радну биографију. Проверу психофизичке 
способности за рад са децом и ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака по окончаном конкурсу. По пријему пријава 
конкурсна комисија разматра исте и припрема листу кан-
дидата за седницу наставничког већа, најкасније 15 дана 
од истека рока за подношење пријава. Мишљење НВ се у 
року од једног дана доставља комисији која без одлагања 
доставља информацију школском одбору који без одла-
гања заказује седницу. Одлука ШО се најкасније у року од 
три дана доставља министру просвете на сагласност (рок 
30 дана). Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се путем поште на адресу ОШ “Милица Павловић”, 
32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14, са наз-
наком “Конкурс за директора” или лично у просторијама 
школе од 9 до 13 часова. За потребне информације обра-
тите се секретару школе на телефон 032/372-004.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Ратарство и крмно биље

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских 
наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривред-
них наука.

ОСТАЛO: услови за избор у звање наставника утврђени су 
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 

68/15 и 87/16), Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у 
Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву 
на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног орга-
на (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не 
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов, 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс треба да 
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 обавезно 
доставити прилоге: биографију, списак радова, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђи-
ваности и друго. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.
kg.ac.rs -прописи-универзитетски прописи-документи и 
акта у области образовања и наставе), утврђена је обавеза 
кандидата, учесника конкурса, да релевантна докумената, 
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних 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 компакт диску CD-у), 
на начин утврђен овим упутством. Адреса на коју се под-
носе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, 
32000 Чачак, Цара Душана 34. Рок за пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАНАСКО РАЈИЋ”
32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Професор технике и информатике
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњавају и посебне услове 
прописане одредбама члана 139, 140, 142 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања и правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују 
да испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом 
стручном образовању, лиценцу - уверење о положеном 
стручном испиту, уверење да није осуђиван и да се не 
води истрага, уверење о држављанству РС, извод из књиге 
рођених, доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина). Лекарско уверење прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Пријаве са одговарајућом документацијом сла-
ти на адресу школе: Чачак, Алексија Миленковића 5.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ“

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017) 
и Правилника о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” 108/15), и то: одговарајуће високо образовање за 
наставника средње стручне школе у подручју рада еконо-
мија, право и администрација и трговина, угоститељство 
и туризам, за педагога и психолога стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

Наука и образовање
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ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 дискриминаторно 
понашање, да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; доказ о стеченом звању у области 
образовања - уколико је кандидат стекао, доставити ове-
рену фотокопију; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту односно испиту за лиценцу за 
наставника, педагога или психолога; потврду о раду у 
области образовања (8 година); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(односно венчаних за жене) на новом трајном обрасцу; 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
уверење основног суда  да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; доказ о позна-
вању језика на коме се изводи настава (ако је образовање 
стечено на страном језику). Остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу школе, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број 032/713-322 или e-mail: etsgm.nacka@mts.rs. 

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА  
ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове, и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника пољопривредне школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, односно на основним студијам 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 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 кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да има дозво-
лу за рад, обуку и положен стручни испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и 
положен испит за директора биће у обавези да исти поло-
жи у законском року) и да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и 
следећу документацију: радну биографију, предлог пла-
на рада директора за време мандата, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад), потврду о рад-
ном искуству у области образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (документ не сме бити старији 
од 6 месеци), лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(документ не сме бити старији од 6 месеци), уверење суда 
о неосуђиваности, уверење да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родоскрњављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићеним 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за коју није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ о испуњавању усло-
ва прибавља установа). Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Пољопривредно-ветеринарска 
школа са домом ученика „Свилајнац” у Свилајнцу, 35210 
Свилајнац, Краља Петра Првог 64, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе”. Докази о испуњавању усло-
ва предвиђени овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са 
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. 
галасник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир. Одлука по 
овом конкурсу биће донета у закону предвиђеном року. 
Све информације се могу добити од секретара школе на 
тел. 035/323-594.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Секретар школе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 68 Закона о основама система 
образовања и васпитања, звање: дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тач 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву са краћом биографијом кандидат је дужан да дос-
тави следеће доказе: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопиоја). Лекарско уверење као доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа по 
службеној дужност. Пријаву на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњавању наведених услова, кандидати 
достављају на наведену адресу са назнаком “За конкурс 
за секретара школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати трба да поседују одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност са рад са децом и ученицима; да нису осуђива-

ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву са краћом биографијом кандидат је 
дужан да достави: оверену фотокопију дипломе, доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (уверење, потврда или овере-
на фотокопија индекса), издат од стране високошколске 
установе од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије - 
оригинал или оверена фотокопија. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. У поступку одлучивања о избору канди-
дата директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са уче-
ницима, који врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, по распореду који 
утврђује школа у сарадњи са службом запошљавања, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 “ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, чл. 
39 тачка 2 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању односно одговарајуће више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјал. академске студије 
или специјал. струковне студије) васпитач, поседовање 
психичке, физичке и здрав. способности за рад са децом и 
ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да зна 
језик на коме се остварује васпитни рад. Уз пријаву на 
оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о 
држављанству РС, оверен препис или фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, потврду да лице није осуђивано 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система васпитања и образовања, лекарско 
уверење о психофизичкој и општој здрав. способности се 
доставља након доношења одлуке о избору кандидата. 
Пријаве слати на адресу установе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПАХУЉИЦЕ“

37220 Брус
тел/факс: 037/826-527

Хигијеничар

Хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: НК. Уз пријаву је потребно доставити: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом, да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закаона о основама система образовања и васпитања. 
Лекарско уверење о психофизичкој и општој здрав. спо-
собности се доставља након доношења одлуке о избору 
кандидата. Пријаве слати на адресу установе у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16212 Свође
Власотинце

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 и 
88/17) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 108/15). Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембера 2005. године за наставника 
основне школе, за педагога или психолога; дозволу за рад; 
обуку и положен испит за директора установе; најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченогодговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело или привредни преступ утврђен 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
да за њега није, у скалду са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Изузетно, ако се на конкурс не 
јави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/9, 52/11, 
55/13 и 88/17) дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/9, 52/11, 55/13, 88/17) 
наставника те врсте школе, да испуњава остале услове из 
конкурса и да има најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: оригинал или оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оригинал или оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (дозвола за рад - лиценца); оригинал или оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит); доказ о радном 
стажу; уверење о држављанству(оригинал или оверена 
фотокопија не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности (прибавља установа 
службеним путем). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
на горенаведену адресу или лично у секретаријату шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или телефоном 063/88-60-974.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА ”ЋЕЛЕ КУЛА”
Ниш, Радних бригада 28

тел/факс: 018/232-979, 533-017
е-mail: oscelekula68@gmail.com

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, 45% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 8 став 2 и 4, 
чланом 120 став 1 тачка 1-5 и чланом 121 став 10 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сараданика у основној школи („Службени гласник Репу-
блике Србије - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: 1) да има 
одговарајуће високо образовање стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, б) на основим студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и образовање из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, а кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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 дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
2) пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) при-
бавља Основна школа „Ћеле кула“ Ниш.

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 45% радног 

времена

УСЛОВИ: страни језик - немачки језик: професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура);

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци; оверени препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
надлежне високошколске установе о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу доставља оверену фотокопију уверења 
надлежне високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу; оверену фотокопију потврде одговарајуће висо-
кошколске установе о положеном испиту из српског језика 
(само кандидат који није одговарајуће образовање стекао 
на српском језику). Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве се неће разматрати. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису Нацио-
налне службе за запошпљавање „Послови“. У поступку 
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима. Психолошку процену 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, директор доноси одлуку о избору. Иза-

брани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаве послати на адресу: Основна 
школа „Ћеле кула“, 18108 Ниш, Радних бригада 28. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара.

ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

тел. 018/232-979

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком; дипло-
мирани филолог српске књижевности са јужнословенс-
ким књижевностима; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима; про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно - вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику; професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине; професор српског 
језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Српска књижевност и језик са компаратистиком); 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
професор српскохрватског језика и књижевности; мастер 
филолог из области филолошких наука; професор југо-
словенске књижевности и српског језика. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник Републике Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 120. став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и 
чланом 8. став 2 и 4 и чланом 121 став 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16-одлука 
УС) и услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017) и то да: има одговарајуће високо образовање, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основим студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, а кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 
68/2015); има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
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или родоскнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад 
(српски језик). Доказ о испуњености услова из тачке 1), 
4) и 5) подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке 
3) прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да под-
несе: оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оверени препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома 
оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу доставља оверену фото-
копију уверења надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном испи-
ту из српског језика (само кандидат који није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику). У поступку одлучи-
вања о избору кандидата директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима. Психолошку процену врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, директор доноси одлуку о избору. Иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (професор разредне наставе; професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу); да има држављанство Репу-
блике Србије; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду); да 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). У складу са чл. 8 
ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Програм стицања 
образовања из ст. 4 чл. 8 напреднаведеног закона реа-
лизује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се утврђује 
високо образовање. У складу са чл. 121 ст. 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник 
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 ст. 4 Зако-

на о основама система образовања и васпитања. Послове 
наставника разредне наставе може да обавља лице само 
уз испуњеност услова за рад прописаних чл. 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуње-
ности услова (оригинал, препис или фотокопију овере-
ну од стране надлежног органа, следећих докумената): 
извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без 
обзира на датум издавања); уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; ако је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу, уверење о истом; доказ да има ли да се 
сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У поступку одлучивања 
о избору наставника директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад наставника са 
функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (професор географије; дипломирани географ; про-
фесор географије и историје; дипломирани професор био-
логије и географије; дипломирани професор географије и 
информатике; професор биологије - географије; професор 
физике - географије; професор географије - информатике; 
дипломирани професор географије - мастер; дипломирани 
географ - мастер; мастер географ; мастер професор гео-
графије; мастер професор биологије и географије; мастер 
професор географије и информатике; дипломирани геог-
раф - просторни планер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер, требало би 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике; да 
има држављанство Републике Србије; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа). У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Програм стицања образовања из ст. 
4 чл. 8 напреднаведеног закона реализује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се утврђује високо образовање. У 
складу са чл. 121 ст. 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Послове наставника географије 
може да обавља лице само уз испуњеност услова за рад 
прописаних чл. 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети краћу 
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, 
препис или фотокопију оверену од стране надлежног орга-
на, следећих докумената): извода из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат 
положио стручни испит или испит за лиценцу, уверење о 
истом; доказ да има ли да се сматра да има образовање из 
чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. У поступку одлучивања о избору наставника дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

тел. 018/887-055

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ о држављанству и доказ о савла-
даном програму обуке за педагошког асистента. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
ЛОЋИКА

18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник техничког и информатичког 
образовања и наставник технике и 

технологије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наста-
ве техничког и информатичког образовања и наставе тех-
нике и технологије и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. На основу члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 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 
4 године по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставу може да 
изводи и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или вишим образовањем. Наведено лице мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати треба да имају: држављан-
ство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); да знају језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; ове-
рен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (приложити један од следећих доку-
мената: потврду високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); доказ о позна-
вању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: за пријем у радни однос у складу са чланом 139 
ЗОСОВ („Сл. гласник Републике Србије“ број 88/2017 од 
29.09.2017); стручна спрема, завршена основна школа. 
Кандидати требада поседују психофизичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном 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 родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење 
прибавља установа, за кандидата са којим закључује уго-
вор; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
(образац пронаћи на сајту Министарства просвете), треба 
доставити следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се раз-
матрати. Документација се може поднети лично у канце-
ларији секретара, сваког радног дана до 12 часова, или 
послати поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За 
оглас - спремачица”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУШАН РАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Ченејска 61

1) Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

2) Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живота), канди-
дат треба да испуњава следеће услове: за радно место 
1: одговарајућа врста и степен стручне спреме прописа-
не законом (IV степен стручне спреме); познавање ром-
ског језика (било који дијалект); да има искуства у раду са 
децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском 
децом; држављанство Републике Србије; за радно место 
2: одговарајућа врста и степен стручне спреме прописа-
не законом; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи за кандидате који 
су завршили основне студије у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године; држављанство Републике Србије. 
Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
документацијом послати на горенаведену адресу са наз-
наком “За конкурс”. 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА

МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ  
КОМУНИКАЦИЈЕ

21205 Сремских Карловаца
Митрополита Стратимировића 110

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент и маркетинг

са 5% радног времена

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 

чл. 83 Закона о високом образовању и чл. 38 и 40 Ста-
тута високе школе. Документи који се прилажу уз молбу 
за конкурс: извод из матичне књиге рођених, извод из 
књиге држављања Републике Србије, диплому или овере-
ну копију дипломе, објављене стручне и научне радове. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (био-
графија са неопходним подацима за писање извештаја, 
дипломе, списак објављених радова и остала документа-
ција) достављају се на горенаведену адресу. Рок за под-
ношње пријаве је 5 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане законом: да поседује одго-
варајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређују високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005 године; да посе-
дује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао обуку и да 
има положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и Правилник о о полагању испита 
за директора школе нису донети, па ће изабрани дирек-
тор бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); да има најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изечена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примања 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, а за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (испиту за 
лиценцу); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); потврда о радном искуству у области образовања и 
васпитања; радна биографија; оквирни план рада за вре-
ме мандата. Уверење о неосуђиваности по горе наведе-
ним кривичним делима прибавља школа. Одговарајуће 
лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном уз обавезу да изабрани 
кандидат положи испит за директора у прописаном закон-
ском року. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата ће бити донета у 
року који је у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 
35/15 аутентично тумачење, 68/15, 62/16 УС и 60/17. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горе-
наведену адресу или предати лично у просторијама секре-
таријата школе, са назнаком “Конкурс за избор директо-
ра не отварати”. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара школе. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
друштвено-хуманистиче науке, научна 

област Менаџмент и бизнис, ужа научна 
област Туризам

на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области и 
испуњеност услова за избор у ово звање. Кандидат тре-
ба да има одговарајуће компетенције у педагошком раду 

из одговарајуће научне области. Поред наведених услова 
кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом 
о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факул-
тета за спорт и туризам.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, фоткопију 
личне карте, уверење надлежног државног органа да није 
осуђиван за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених научних радова и да достави саме 
радове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву о наведеним доказима о испуњењу усло-
ва конкурса сви кандидати могу послати на горенаведену 
поштанску адресу са назнаком “За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са трудничког боловања, 

односно породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом захте-
ва се више образовање, односно високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) смер педагошки, звање вас-
питач, положен стручни испит, пасивно познавање рада 
на персоналном рачунару, најмање годину дана рада у 
предшколској установи. Кандидат мора да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење (након доношења одлуке о избору кандида-
та), уверење о држављанству, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца затвора, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања и давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Напомена: пријаве доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу установе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
11.10.2017. године (број 746) исправља 

се у делу услова за радна места:

• сарадник у звању асистента за ужу област Телеко-
муникације и обрада сигнала, на одређено време 
од 3 године, тако да у делу услова треба да стоји: 
услови прописани чл. 72 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 87/2016), а у вези са са чланом 
145 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017).

• сарадника у настави за ужу област Процесна 
техника, на одређено време од 1 године, тако да 
у делу услова треба да стоји: услови прописани 71 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 
87/2016), а у вези са са чланом 145 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

Остали услови конкурса су непромењени.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Педагошки асистент
на одређено време са пуним радним 

временом, до краја школске 2017/18. 
године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, IV 
степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (канди-
дат подноси приликом закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном 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 против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (школа прибавља 
службеним путем); има држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме про-
писане законом; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи за кандидате 
који су завршили основне студије у трајању од најмање 4 
године, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (кан-
дидат подноси приликом закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном 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 родоскнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дисктриминаторно понашање (школа прибавља 
службеним путем); има држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се отварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију уверења о 
држављанству - не старије од шест месеци; кратку биогра-
фију (CV). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

УДРУЖЕНА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 2

Координатор за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време до повратка на рад 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: општи услови прописани чланом 14 Правилни-
ка о систематизацији радних места и Законом о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве слати на адре-
су: Удружена школа “Михајло Пупин” Панчево, Димитрија 
Туцовића 2 у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови” са назнаком “За конкурс”. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокију дипломе, извод из МК 
држављана, не старији од 6 месеци (оригинал или фотоко-
пија), извод из МК рођених(оригинал или оверена копија). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве наће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ  
ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник предметне наставе 
(професор енглеског језика)

на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Под одговарајућим образовањем за наведено 
радно место подразумева се: професор енглеског језика 
и књижевности/мастер филолог - енглески језик и књи-
жевност; оспособљеност на дефектолошком факултету за 
рад са ученицима ометеним у развоју. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове конкурса: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: краћу биографију, оверени препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља школа по службеној дужности). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: ШОСО „Мара Мандић”, 26000 
Панчево, Цара Душана 34 или предати лично. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 013/353-284.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

1) Наставник географије
на одређено време до краја школске 

године, са 50% радног времена, у 
централној школи и одељењу у Крупцу

2) Наставник географије
на одређено време до краја школске 

године, са 30% радног времена, у 
централној школи

3) Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године

УСЛОВИ: Потребна документација: молба - кратка био-
графија, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија), оверена фотокопија 

дипломе (стечена одговарајућа стручна спрема према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи „Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
и 11/2016):

За радна места 1 и 2: професор географије, дипломирани 
географ, професор географије и историје, дипломирани 
професор биологије и географије, дипломирани професор 
географије и информатике, професор биологије - геогра-
фије, професор физике - географије, професор геогра-
фије - информатике, дипломирани професор географије 
- мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, 
мастер професор географије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор географије и информати-
ке, дипломирани географ - просторни планер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије студијског програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредметне студије биоло-
гије и географије или двопредметне студије географије и 
информатике. 

За радно место 3: завршена уводна обука према Правил-
нику о програму обуке за педагошке асистенте.

ОСТАЛО: Рок за подношење молбе је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Молбе са потребним документи-
ма слати на адресу школе, 18300 Пирот, Саве Немањића 
2, или предати лично код секретара школе. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник разредне наставе
на одређено време до истека првог 

мандата директору школе, коме мирује 
радни однос на месту наставника 

разредне наставе

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање, 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање од 10.09.2005. године, са звањем: професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 
лице које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђи-
вано 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лице које има држављанство 
Републике Србије; лице које зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: лице које има III или IV стручне спреме; лице 
које је завршило уводну обуку за педагошког асистента; 
лице које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђи-
вано 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 

Наука и образовање
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групе кривичних дела против полне слободе, против сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лице које има држављанство 
Републике Србије; лице које зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доставити: 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију серти-
фиката о завршеној обуци за педагошког асисстента и ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци). Пријаве доставити на адресу Основна шко-
ла „Љупче Шпанац“ Бела Паланка, 18310 Бела Паланка, 
Светосавска бб, тел. 018/855-077.

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

12257 Турија
тел. 012/884-088

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 120 став 1 тачка 1 до 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/2016 - одлука УС). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми или сведочанство о завршеној 
основној школи оригинале или оверене фотокопије не ста-
рије од шест месеци. Доказ да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”, на адресу ОШ ”Вељко Дугошевић”, 12257 
Турија. Документа се прилажу у оригиналу или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. По објављивању резултата конкур-
са учесници могу да подигну приложену документацију у 
секретаријату школе. За ближе информације обратити се 
на телефон: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница
тел. 012/649-302

Домар
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има средњу струч-
ну спрему, квалификовани радник економске, машин-
ске, грађевинске, ауто-механичарске или електроструке. 
Потребно је да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлу-
ка УС): 1) одговарајућа врста и степен стручне спреме 
- средња стручна спрема - квалификовани радник еко-
номске, машинске, грађевинске, аутомеханичарске или 
електроструке (оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); 2) психичка, физичка и 
здравствена способност (лекарско уверење); 3) потврда да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за 
кривично дело давања или примања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије (оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); 5) познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 

језику). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
поднесе се и докази о испуњености услова из тачака 1 и 
4, као и извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија). Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс 
приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу Основна 
школа „Јован Шербановић”, 12321 Лазница. Ближе инфор-
мације могу се добити на број: 012/649-302.

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Оглас објављен 27.09.2017. године у публикацији 
„Послови“ (број 744) поништава се за радно место: 
наставник математике, на одређено време до пре-
узимања запосленог, односно до коначности одлу-
ке о избору кандидата по конкурсу, са 88,88% рад-
ног времена. односно 35,2 сата недељно. Остали 
део огласа остаје непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “15. МАЈ”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052

Наставник шпедиције
за 4 сата недељно, на одређено време, 
замена одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно 
инжењер саобраћаја; дипломирани економист; дипло-
мирани правник; мастер инжењер саобраћаја, претход-
но завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: логистика, друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт 
- безбедбост друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, 
ако су на основним академским или мастер студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; мастер 
правник, претходно завршене основне академске студије 
у области правних наука; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области економ-
ских наука.

Наставник програмирања
за 26 сати недељно, на одређено време, 

замена одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипло-
мирани инжењер електронике; дипломирани матема-
тичар, смерови: програмерски, рачунарства и информа-
тике; професор математике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дипломи-
рани инжењер организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани мате-
матичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским про-
грамима; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
студијски програм рачунарске комуникације и претходно 
завршене основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на студијском програму рачунар-
ске мреже и комуникације; мастер матемаричар; мастер 
информатичар; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм информациони системи и технологије или Соф-
тверско инжењерство и рачунарске науке; дипломирани 
математичар - информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати, у оквиру завршених сту-
дија, положених најмање пет предмета из области рачу-
нарства и информатике, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе.

Наставник електричних и електронских 
система на возилима

за 14 сати недељно ради, на одређено 
време, замена одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани 
инжењер електронике; професоре електротехнике; мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства.

Наставник практичне наставе 
(електрични и електронски системи на 

возилима)
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани електротехнички инжењер; дипломира-
ни инжењер електронике; професор електротехнике; 
инжењер електротехнике; инжењер електронике; виши 
стручни радник електротехничке струке; аутоелектри-
чар - специјалиста; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунарства; спе-
цијалиста струковни инжењер електротехнике и рачу-
нарства, претходно завршене струковне студије првог 
степена из области електротехнике и рачунарства; 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства; елек-
тро инжењер.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о нео-
суђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандида-
ти са завршеном средњом школом и специјалистичким 
испитом достављају и потврду о петогодишњем радном 
искуству након положеног специјалистичког испита. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНА ЈЕВТИЋ”
11425 Кусадак

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене са породиљског 
боловања и одсуства ради неге детета, са 

22,78% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 8 чл. 120 и чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајућу образо-
вање у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања наставник мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. У складу са чланом 121 став 104 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, однсоно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 
4 напред наведеног Закона. Послове наставника српског 
језика може да обавља лице које испуњава услове за рад 
прописане чланом 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу краћу биографију и доказе о испуње-
ности услова (оригинал, препис или фотокопију оверену 
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од стране надлежног органа) следећих докумената: извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу без обзира 
на датум издавања); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; ако је кандидат положио стручни испит или испит за 
лиценцу уверење о истом; доказ да има или да се сматра 
да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у оба-
вези су да доставе само они кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду а доказ да лице није осуђивано према чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа - школа. У поступку одлу-
чивања о избору наставника извршиће се ужи избор кан-
дидата који ће се упутити на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаву на оглас, са доказима о испуње-
ности услова за рад на наведеним пословима, кандидати 
подносе на адресу: Основна школа “Брана Јевтић” Куса-
дак, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који у 
школској 2017/2018. години обавља 
дужност помоћника директора школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело утврђено чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће образовање: кандидати за рад-
но место наставника треба да испуњавају услове из чла-
на 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број: 72/2009, 53/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16 - УС - 
даље: Закон), што значи да треба да поседују одговарајуће 
високо образовање стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске, специјалистичке академске или спе-
цијалистичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао 
одговарајући високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем, 
под условом да је тражено образовање стекао на језику 
на коме се остварује тај рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона 
који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, а наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник “, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве оригинале или оверене фотокопије следећих докумена-
та (обавезно): диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење 

или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија; краћу биогра-
фију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа, а 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за запошљавање; доказ 
да кандидат није под истрагом, односно да против канди-
дата није покренут кривични поступак. Кандидат који је 
раније обавио психолошку проверу способности за рад са 
децом и ученицима може уз пријаву да достави податке о 
томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат 
је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа неће 
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са краћом биографијом 
и одговарајућим доказима подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна шко-
ла “Свети Сава”, 11320 Велика Плана, Булевар деспота 
Стефана 40, са назнаком “За конкурс”. Конкурс ће бити 
објављен у листу “Послови” и преко Националне службе 
за запошљавање у Великој Плани. Контакт телефон за 
информације: 026/516-021, Сузана Ристић, секретар шко-
ле.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-377

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 72/2009, 52/11 и 55/13, 
35/15 и 68/15) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеци нити 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом, да има држављављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак 
дипломи или уверење издато од стране одговарајуће 
високошколске установе да кандидат поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи , у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно да је лице у току студија поло-
жило испите из педагогије и психологије или уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Докумен-
тација се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у року од 8 дана од дана добијања психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве треба послати на адресу ОШ „Димитрије Давидо-
вић” у Смедереву, 11300 Смедерево, Анте Протића 3. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон 
026/617-377.

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог до повратка са функције, са 

85% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлу-
ка УС), што значи да кандидат треба да поседује: одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. Услов из члана 8 став 
4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђа да лице из 
члана 8 става 2 Закона мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, а 
наставник, васпитач и стручни сарадник, који је у току сту-
дија положио испите педагогије, психологије или је поло-
жио стручни испит, сматра се да има образовање из члана 
8 става 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте 
образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, број 11/2012 
и 15/2013); поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, да зна 
језик на ком се остварује образовно васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању - оверена копија; извод из матичне књиге рођених 
- оверена копија; уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова - издат од стране одгова-
рајуће високошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу; 
фотокопија личне карте (очитана лична карта). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве послати на адресу: ОШ 
„Свети Сава”, Смедерево, Металуршка бб. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/663-999.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОЖЕФ АТИЛА”
25245 Богојево, Маршала Тита бб

тел. 025/5875-614

Педагошки асистент
за рад на српском и мађарском наставном 

језику, на одређено радно време за 
школску 2017/2018. годину, тј. до 

31.08.2018. године

Школски педагог
за рад на српском и мађарском наставном 

језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о врсти стручне спреме за наставника, васпитача 
и стручног сарадника у основној школи, Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента; да кандидат 
има психичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доказ се прибавља пре закључења угово-
ра о раду; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривична дела примања и давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање -  доказ прибавља школа, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
мађарског језика стеченом на средњем, вишем или висо-
ком образовању на мађарском језику, односно да је поло-
жио испит из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, да кандидат 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 Европским системом преноса бодова, 
доказ о завршеном програму обуке за педагошког асис-
тента (доставља се за радно место педагошког асистен-
та), извод из матичне књиге рођених, уверење да против 
кандидата није подигнута оптужница или се води кривич-
ни поступак из надлежности суда. Уз пријаву, тј. молбу, 
кандидати прилажу диплому или уверење о поседовању 
одговарајуће врсте и степена стручне спреме, радну био-
графију, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
доказ о познавању мађарског језика, уверење да против 
кандидата није подигнута оптужница или се води кривич-
ни поступак из надлежности суда, доказ о посредовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у туко 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента (доставља се за радно место педа-
гошког асистента). Молбе се подносе у року од 8 дана од 
дана расписивања конкурса. Сва документација мора бити 
поднета у оригиналу или овереним фотокопијама. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати или предати на адресу ОШ „Јожеф 
Атила“ Богојево, 25245 Богојево, Маршала Тита бб, теле-
фон 025/5875-614.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, најдуже до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник физике
са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, најдуже до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 70% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, најдуже до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник технике и технологије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, најдуже до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10) почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 6/96 ... 3/2010); образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - одговарајуће уверење прибавља школа 
по службеној дужности; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима. Кандидати из 
пријаву подносе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); биографију - CV (уколико је лице са 
радним искуством, податке о радном искуству и пословима 
које је обављао). Уверење да кандидати нису осуђивани 
саставни је део пријаве на конкурс. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору наставника и стручног 
сарадника Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује не претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе или лично предати секретару шко-
ле. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3

тел. 025/433-511

Васпитач целодневног и полудневног 
боравка

на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.

Васпитач деце јасленог узраста
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме здравствене струке - 
медицинска сестра васпитачког смера.

Помоћни кувар
у Станишићу, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Спремачица
у Риђици, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: 1) поседовање одговарајућег образовања; 2) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом; 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију; 5) непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); доказ за тачку 4 и 5 (уверење 
суда и полицијске управе). Молбе са биографијом слати 
искључиво поштом, на адресу установе. Документација 
се доставља у овереним фотокопијама. Документа важе 6 
месеци од издавања. Неоверена документација сматраће 
се непотпуном. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник флауте
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета (100% норме - 22 часа 

у непосредној настави), за издвојено 
одељење у Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани 
музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар - 
флаутиста; дипломирани флаутиста; академски музичар 
флаутиста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - флаутиста.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве у складу са чл. 8 став 2, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), да имају 
одговарајуће образовање: студије другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипомирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да су држављани Републике Србије; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслована казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс, 
поред биографских података и очитане личне карте, треба 
да приложе следеће доказе: диплому о стеченој струч-
ној спреми; потврду високошколске установе о стеченом 
образовању 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 или фотоко-
пију индекса о положеним испитима из педагогије и психо-
логије; уверење о држављанству (не може бити старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс морају 
бити оригинали или оверене фотокопије. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставиће 
пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 
месеци, а уверење надлежног органа унутрашњих посло-
ва о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља школа службено. Све пријаве са 
приложеном документацијом послати поштом на адресу 
ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“, 22400 Рума, ЈНА 140, 
или донети у секретаријат школе у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс” у времену од 8 до 13 часова. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у часопису 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

ЕТШ “ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-035

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 
породиљског отсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно степен и врста стручне спреме у складу са 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама - професор информатике, дипломирани инфор-
матичар, мастер информатике. Остали услови: положен 
испит за лиценцу или доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на вискош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: радну биографију; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
оверену копију потврде о положеном испиту за лиценцу 
или уверење о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; оверену копију 
извода из матичне књиге рођених и уверење о некажња-
вању издато од надлежног суда. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све прија-
ве са приложеном документацијом предати у секретарија-
ту школе, од 9.00 до 12.00 или послати поштом на адресу 
ЕТШ „Вук Караџић“, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до 
поласка у школу, на неодређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Остали услови: 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 Европским системом прено-
са бодова (за лица која имају више образовање или висо-
ко образовање на студијама првог или другог степена); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње тећи од наред-
ног дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
НСЗ. Кандидати су дужни уз пријаву да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену фотокопију исправе коју издаје високошкол-
ска установа а којом се доказује да су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно да су на студијама положили испите из психоло-
гије и педагогије или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
доказ о о знању језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, потребно је да достави уверење 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе). Пријаве се подносе на 
адресу: ПУ „Бошко Буха” Инђија, Душана Јерковића 17а, 
са назнаком „За конкурс”. Информације о конкурсу могу 
се добити у предшколској установи и на телефон 022/560-
614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова. Напомене: У 
поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор 
кандидата и упућује их на предходну психолошку процену 
способности за рад са децом у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља предшколска установа. Изабрани 
кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду 
достави лекарско уверење о здравственој способности. 
Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази или су фотокопије истих неове-
рене, неће се разматрати.

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове предвиђе-
не Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-

пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање о 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела 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 дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има доказ о радном стажу однос-
но доказ о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања. Поред молбе са прегледом кретања у служби 
са биографским подацима и са предлогом рада директо-
ра школе, кандидати подносе следећа документа којима 
доказују испуњење тражених услова: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фото-
копију); лекарско уверење не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). Доказ о положе-
ном стручном испиту или о положеној лиценци за настав-
ника или стручног сарадника(оригинал или оверена фото-
копија); потврду о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија). Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе 
на телефон 022/342-505. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова достављају се поштом или 
лично на адресу школе: Основна школа „Никола Тесла”, 
22304 Нови Бановци, Школска 2, са назнаком „Конкурс за 
директора школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ЈУЛ“

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: - високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице из ове подтачке 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) или стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад (лицен-
цу), односно стрични испит за наставника, васпитача и 
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стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад директора 
- лиценцу за директора (обуку и положен испит за дирек-
тора установе); 4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђи-
вано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6) да има држављанство Репу-
блике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик); 8) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави следећу документацију: дипло-
му о стеченом високом образовању (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача и 
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију); 
дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о држављан-
ству - не старији од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (оригинал или ове-
рену фотокопију); потврду послодавца о радном стажу - 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог високог образовања; 
радну биографију; резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (извештај про-
светног саветника); оквирни план рада за време мандата. 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима се подноси пре 
закључења уговора о раду (које није старије од шест месе-
ци), а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Уколи-
ко кандидат не поднесе уверење о положеном испиту за 
директора, пријава се неће сматрати непотпуном, а кан-
дидат изабран за директора који нема положен испит за 
директора школе дужан је да исти положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Извештај просветног 
саветника дужан је да достави кандидат који је претход-
но обављало дужност директора установе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адресу: Основна школа 
„22. јул“, 22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4, са назнаком 
„Конкурс за директора”. За потребне информације обрати-
ти се секретару школе на телефон 022/2500-620.

ШАБАЦ

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005, 440-254

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
13.06.2018. године, замена запослене на 
породиљском одсуству и одсуству ради 

неге детета

Наставник српског језика
са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, замена запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
законом треба да има обавезно образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у складу са 
чланом 142 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати 
морају имати: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; зна српски језик и језик на којем 
остварује.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат дос-
тавља следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ да кнадидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности од надлеж-
не полицијске управе; уверење од надлежног основног 
суда да се не води истрага - кривични поступак; доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Никола Тесла“, 15359 Дубље, Ђенерала Дра-
же Михаиловића 8, телефон 015/440-005.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН 
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индиви-
дуална настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII сте-
пен стручне спреме; дипломирани професор немачког 
језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није бит-
но. Рад у сменама; послодавац рефундира трошкове пре-
воза до 60 км удаљености од Шапца; дужина радног вре-
мена краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на телефонe послода-
вца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник српског језика
са 44% радног времена, у матичној 

школи, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, а до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, у матичној 

школи, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, а до 
повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређеивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1-а) 
да испуњава услове из чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-

мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стру-
чне спреме предвиђене Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Поред 
наведених услова кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ 
о испуњености услова из тачке 1 односно 1а. Доказ о 
испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из 
тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити на адре-
су школе: Прва основна школа „Краља Петра II“, 31000 
Ужице, Димитрија Туцовића 171, са назнаком “За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 031/513-467.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник хемије
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и чланом 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012); да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

 ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе. Као последњи 
дан када истиче рок за пријављивање на конкурс, рачуна 
се према конкурсу објављеном у публикацији “Послови”. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ОШ „ДРАГОЉУБ ИЛИЋ“
14203 Драчић

тел. 014/276-104

Педагог - стручни сарадник
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

Наука и образовање
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Наставник информатике
са 5% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати морају да 
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 53/2013, 35/2016 и 68/2015). Уз пријаву кандидати 
су дужни да приложе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе 
на горенавдени број телефона.

ОШ “СВЕТИ САВА”
14221 Попучке

тел. 014/283-055

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог по 
престанку функције директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове из чла-
на 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 53/2013, 35/2016 
и 68/2015). Уз пријаву кандидати су дужни да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми и уверење о држављанству. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе на горенавдени број 
телефона.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Др Питовића 6

тел. 014/221-310

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву доставити (оверене преписе): диплому о потреб-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са потребном 
документацијом се подносе на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН 
 МОКРАЊАЦ“

17500 Врање
тел. 017/421-928

Директор 

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије - по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или 
на осовним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), за наставика музичке школе, педа-
гога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), 

поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства 
Републике Србије, знање језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад, неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона 017/421-928.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Професор енглеског језика
за 40% радног времена, за рад у Врбову и 
Мазараћу, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, усло-
ве за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и 
услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому 
о степену и врсти стручне спреме, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Професор енглеског језика
за 60% радног времена, за рад у Прибоју, 
Лепеници и Грамађу, на одређено време 

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, усло-
ве за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и 
услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому 
о степену и врсти стручне спреме, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме по Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2010) као и услове за заснивање радног односа пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, диплому о стеченом 
средњем образовању, потврду да је кандидат завршио 
уводну обуку, извод из матичне књиге рођених. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
17507 Власе

тел. 017/7457-102

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,4% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Општи услови утврђени Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Посебни услови утврђени 
су Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 14/13). Уз пријаву канди-
дати подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа на адресу школе, са назнаком 
„За оглас“.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор немачког језика
на одређено време до краја школске 
године 31.08.2018 године, за 22,22% 

радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, немачки језик. 
Кандидат треба да поред општих услова (пријава за 
учешће на конкурс, диплома или уверења копија дипло-
ме, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење суда да кандидат није под истрагом) 
испуњава и стручне услове предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама, као и услове 
предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Пољопривредно-шумарска школа „Јосиф Панчић” Сурду-
лица. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у разматрање.

Професор физике
на одеђено време до повратка радника са 

функције, за 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет ПМФ - департман за физи-
ку. Кандидат треба да поред општих услова (пријава за 
учешће на конкурс, диплома или уверења копија дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење суда да кандидат није под истрагом) испуња-
ва и стручне услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, као и услове пред-
виђене чл. 120 и 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања угласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Пољопривредно-шумарска 
школа „Јосиф Панчић” Сурдулица. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

Професор рачунарства и информатике
на одређено време до 60 дана, за 30% 

радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет ПМФ - департман за рачуно-
водство и информатику. Кандидат треба да поред општих 
услова (пријава за учешће на конкурс, диплома или уве-
рења копија дипломе, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење суда да кандидат није 
под истрагом) испуњава и стручне услове предвиђене 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
као и услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања угласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу: Пољопривредно-шумарска школа „Јосиф Панчић” 
Сурдулица. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5318.10.2017. |  Број 747 |   

Професор шумарске групе предмета
на одређено време до повратка радника 

са функције

УСЛОВИ: завршен шумарски факултет. Кандидат тре-
ба да поред општих услова (пријава за учешће на кон-
курс, диплома или уверења копија дипломе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге родјених, уверење 
суда да кандидат није под истрагом) испуњава и стручне 
услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама као и услове предвиђене чл. 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу Пољопривредно-шумарска 
школа „Јосиф Панчић” Сурдулица. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), односно да је: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани математи-
чар - примењена математика, дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - математике, про-
фесор биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике; 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 
6) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 7) познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поред краће биографије доставе, у оригиналу или овере-
ном препису/фотокопији следећу документацију: извод из 

матичне књиге рођених, уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци и диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа 
службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способностима за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кан-
дидата биће донета најкасније у року од 30 дана од истека 
рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс са траже-
ном документацијом могу се поднети лично или поштом на 
адресу: ОШ „Жарко Зрењанин” Избиште, 26343 Избиште, 
Исе Јовановића 5. Додатне информације могу се добити на 
телефон: 013/893-050.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015); 
1. одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
стечено 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтач-
ка (2) члана 140 мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела 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 дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља: оверен препис или 
оверену фото копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; радну биогра-
фију, уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, доказ о неосуђиваности за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности. Поред доказа о 
испуњености законом прописаних услова за избор дирек-
тора, кандидат доставља и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је 
предходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-

нове и оцену спољашњег вредновања. Доказ о психичкој 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да у року од две године од дана 
ступања на дужност положи испит за директора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставити школи на адресу: 
ОШ „Владислав Петковић Дис”, 19341 Грљан, Зорана Рад-
миловића 10, са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Житиште, Иве Лоле Рибара 4
тел. 023/822-225

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кан-
дидат треба да испуњава и следеће посебне услове: више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу са зако-
ном; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, доказ да знају језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је да достави 
уверење да је положио испит из српског језика са методи-
ком по програму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља установа по службеној дужности. 
Пријаве са документацијом доставити лично или путем 
поште на адресу: Предшколска установа „Десанка Макси-
мовић“, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком 
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 023/822-225. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника меди-
цинске школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника медицинске школе; дипломирани етнолог; 
етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наве-
дена лица могу да изводе наставу уколико су, у складу са 
прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и 
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника, савладала програм обуке за извођење наставе из 
предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, 
односно која су претходно завршила неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског васпитања, 
Интерактивна обука/тимски рад,, Умеће одрастања, Умеће 
комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација 
за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, 
Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, 
Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, 

Наука и образовање
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Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или 
која имају завршен специјалистички курс за наставнике 
грађанског васпитања на одговарајућој високошколској 
установи. Услови за пријем у радни однос: учесник кон-
курса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 53/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), 
посебне услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016 и 2/2017), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15 и 11/16) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015), као и посебне услове из Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова Медицинске школе у 
Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота 
(општи услов); да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба 
да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију доказа о похађаном 
програму или специјалистичког курса који је услов за 
извођење наставе грађанског васпитања; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), 
да је лице стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кан-
дидат има образовање има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
одговарајуће високошколске установе или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту односно испиту 
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Напомена: с обзиром да школа при-
бавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, потребно је да 
кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име 

оца и девојачко презиме или да доставе извод из матич-
не књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ” 

23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршено високо 
образовање, звање: дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно- васпитни рад; 
да има најмање 15 година живота.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави следеће доказе: 1) доказ о одговарајућем образо-
вању (оверена фотокопија дипломе о завршеном високом 
образовању); 2) лекарско уверење као доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду; 3) извештај из казнене евиденције ПУ као доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, прибавља шко-
ла по службеној дужности); 4) уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 5) дипло-
му о стеченом високом образовању на српском језику које 
се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика под овом тачком 5; 6) извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија). Пријаву на кон-
курс са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) 
и важећим, односно овереним фотокопијама докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и 
текстилна школа „Урош Предић”, 23000 Зрењанин, Стеви-
це Јовановић 46, путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
Банатски Деспотовац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 59 став 5, и чла-
ном 120 став 1 тачка 1-5 Закона, услове за избор директо-
ра прописане чланом 1-7 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 108/2015 - у даљем тексту: 
Правилник), у делу који се односи на директора основне 
школе. За директора школе може да буде изабрано лице: 
1) које има одговарајуће образовање прописано чланом 8 
став 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и 
психолога стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер акадамеске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прoпису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
образовање прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 

11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17); 2) лице које има дозволу 
за рад; 3) лице које има обуку и положен испит за дирек-
тора установе; 4) лице које има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпитања; 5) 
лице које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 6) лице које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања, и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 7) лице које има држављан-
ство Републике Србије; 8) лице које зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом, 
учесници конкурса треба да доставе: 1) оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; 2) оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, или доказ о поло-
женом испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотоко-
пија); 3) оригинал или оверену фотокопију потврде којом 
се доказује да кандидат има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно пет година 
радног искуства на пословима образовања и васпитања; 
4) оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима издату од стране надлежне здравствене уста-
нове доставља само изабрани кандидат; 5) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављансту Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 6) оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или ориги-
нал/оверену фотокопију потврде о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; 7) уверења привредног суда којом се доказује 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности у складу 
са Законом и Правилником (оригинал не старији од 30 
дана). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело у из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Зако-
на и чл. 7 ст. 4 Правилника, и доказ да није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, прибавља 
школа по службеној дужности. С обзиром да школа при-
бавља доказ из претходног става од надлежног органа, и 
да су за то потребни одређени лични подаци о кандида-
ту потребно је доставити и фотопију извода из матичне 
књиге рођених. Рок за подношење пријава на конкурс 
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана од дана објављивања текста конкурса у листу 
Националне службе за запошљавње “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Предност за избор директора установе 
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања (педа-
гошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 
педагошки саветник, високи педагошки саветник - члан 
129 став 2 Закона). Уколико кандидат има стечено звање 
у складу са прописима из области образовања, доставља 
доказ о томе (оригинал или оверену фотокопију решења 
о стеченом звању). Кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога - за 
кривична дела из члана 7 става 4 Правилника, податке 
(доказ) о наведеном прибавља школа по службеној дуж-
ности. Напомена: с обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС није организовало обуку 
и полагање испита за директора, пријава која не садржи 
доказе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу да изабра-
ни кандидат положи испит за директора у року прописа-
ним Законом. Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ 
„Петар Кочић“, Банатски Деспотовац, Трг Душана Ћубића 
12, са назнаком “Пријава на конкурс за директора школе”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе лично или на телефон: 023/3879-002.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

1) Наставник музичке културе
са 25% радног времена, у одељењима на 
српском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (члан 120-122), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање, 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
није осуђиван 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 кривич-
но 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 дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Наведена лица 
морају имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Сматра се да има ово 
образовање лице које је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 

односно испит за лиценцу. За рад са децом, лице које 
испуњава све горенаведене услове је, ако је стекло одго-
варајуће образовање на језику на коме се остварује вас-
питно-образовни рад или је положило испит из тог језика 
са методиком на одговарајућој високошколској установи, 
у складу са Законом. За радно место под бројем 1: Музич-
ка култура: академски музичар, дипломирани музичар 
- музички педагог, дипломирани музички педагог, дипло-
мирани музичар - композитор, дипломирани композитор, 
дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар 
- музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани дири-
гент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани 
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, 
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пија-
ниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани 
музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, 
дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани 
музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, 
дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани 
музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутис-
та, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар 
- кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипло-
мирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - тру-
бач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани 
музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, 
дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа 
и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипло-
мирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за 
медијску област, професор музичког васпитања, дипломи-
рани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипло-
мирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), 
професор музичке културе, мастер теоретичар уметности 
(професионални статус: музички педагог, етномузико-
лог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички 
уметник (сви професионални статуси), мастер композитор, 
дипломирани трубач; дипломирани клавириста.

2) Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

у ОШ „Соња Маринковић” Зрењанин у 
издвојеном одељењу у Михајлову, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: за обављање послова радног места спремачи-
це радни однос може се засновати с лицем које испуња-
ва услове за заснивање радног односа и има први степен 
стручне спреме, односно завршену основну школу. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: 
1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 2) извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), 3) уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), 4) лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 5) уверење да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвљење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривична дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - школа прибавља по службеној дужнос-
ти, 6) доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал или ове-
рена фотокопија доказа) - за радно место под бројем 1, 7) 
доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-обра-
зовни рад (оригинал или оверена фотокопија доказа) - за 
радно место под бројем 1. Фотокопије приложених доку-
мената морају бити уредно оверене. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова са назнаком „Пријава на конкурс “ доставити на 
адресу :Основна школа „Соња Маринковић“, 23000 Зрења-
нин, Слободана Бурсаћа 7. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних послова 
на једном месту



Више од 30 хиљада људи било је заинтересовано да посети ЛО-
РИСТ, сајам на којем је ове године било много више излагача 
из целог региона. Нови концепт је донео и квалитетнију пону-
ду, стручне скупове и чак 150 различитих пратећих програма. 

Представили су се излагачи из Аустрије , БиХ, Хрватске , Црне Горе, 
Македоније, Словеније, Мађарске, Румуније и Србије, а ове године пуб-
лика је могла да сазна нешто више и о производима из САД, Француске, 
Финске, Италије, Литваније, Немачке и Шведске . 

Јубиларни сајам обележило је и одржавање Дунавског бизнис 
форума, који је окупио више од 350 привредника из земље и региона, 
као и конференција „Дунав –нове песрпективе“, на којој је говорило 
15 експерата из области туризма. Организовани су и Б2Б сусрети до-
маћих и страних излагача и одржано више од 50 састанака учесника.

У оквиру манифестације ЛОРИСТ 2017 – Сајам лова, риболова, ту-
ризма, спорта и коњарства, Национална служба за запошљавање (По-
крајинска служба за запошљавање и Филијала за запошљавање Нови 
Сад) је имала свој штанд у аули Мастер центра у периоду одржавања 
Сајма туризма (5-7.10.2017.године) на коме су  посетиоци су могли да 
се информишу о свим услугама НСЗ. 

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић заједно је са мини-
стром за заштиту животне средине Гораном Триваном присуство-
вао отварању сајамске манифестације.

„Када неко опстаје на тржишту 50 година, колико дуго „ЛОРИСТ“ 
отвара своје капије посетиоцима, онда је „свака част“ најмање што 
можемо да кажемо свим запосленима на Новосадском сајму и изла-
гачима ових популарних јесењих приредби. У последњих пола века 
било је тешких дана, било је затворених граница, па и светске кризе, 
али је Новосадски сајам све то време не само опстајао, већ и растао, 
и уводио нове садржаје, модернизовао се и ширио“, рекао је на отва-
рању Милош Вучевић.

„Србија данас има стабилан пословни амбијент, као држава је фи-
насијски консолидована и стабилна, што показују и последњи подаци 
да смо напредовали за 12 места на листи конкурентности Светског 
економског форума. Направили смо прогрес у многим областима, и 
ми такву политику Владе Србије пратимо у корак, а у нашој развој-
ној стратегији града управо потенцирамо области привреде које су у 
фокусу на овим јесењим сајамским приредбама. Нови Сад који се, из-
међу два ЛОРИСТ-а, разликује и по томе што је освојио дуплу европ-
ску титулу – Омладинска престоница Европе 2019. и Европска прес-
тоница културе 2021, још брже ће равијати туристичке потенцијале, 

уважавајући и пратећи све еколошке стандарде. Радује нас што ћемо 
на овој манифестацији сазнати шта доносе најновије понуде, произ-
води, престижни експонати и трофеји. А за нас ће највећи трофеј и 
највећи успех бити то да за собом оставимо генерације младих који 
схватају значај бриге за очување здравије планете, а управо на овим 
сајмовима они уче о томе“, додао је градоначелник Новог Сада.

Након генералног директора Новосадског сајма Слободана 
Цветковића, поздравну реч упутио је и покрајински секретар за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду Вук Радојевић, а обра-
тио се и министар за заштиту животне средине Горан Триван, који 
је истакао да та сајамска манифестација има велики културолошки 
значај и да је заштита животне средине битан део културе једног гра-
да или државе. 

„ЛОРИСТ то демонстрира на најбољи могући начин бројним садр-
жајима и један је од најкомплекснијих сајмова који постоје на тери-
торији наше државе. Давањем подршке оваквим манифестацијама, 
скрећемо пажњу на значајне ресурсе којима Србија располаже и бри-
немо сви заједно за нашу животну средину“, рекао је министар Триван. 

НA САЈМУ „ЛОРИСТ 2017“
ТРИДЕСЕТ ОДСТО ВИШЕ ПОСЕТИЛАЦА

На јубиларном 50. Међународном сајму лова, риболова, хортикултуре и екологије у Новом Саду представило се 
више од 400 излагача из Србије и региона, а одржан је и низ тематских изложби, конференција, предавања

и такмичења. У фокусу је ове године био Дунавски регион, а земља партнер била је Црна Гора

Мобилни тим Филијале Панчево је у склопу пилот услуге „Каравани запошљавања“  прошле 
недеље посетио Баранду. У просторији месне заједнице заинтересованим лицима су пружене све 
потребне информације о услугама које пружа Национална служба за запошљавање, а онима који су 
хтели омогућено је  увођење у евиденцију незапослених.

Поред чланова мобилног тима, Баранду је посетио и директор панчевачке филијале мр 
Ђорђе Лукач, који је у разговору са незапосленима истакао значај укључивања у финан-
сијске мере и обуке за тржиште рада како би постали конкурентнији приликом тражења 
посла. Караван запошљавања је подржала и локална самоуправа испред које је био присутан 
Небојша Ковачевић, помоћник председника Општине Опово. Ковачевић је истакао добру 
сарадњу са НСЗ Филијалом Панчево и нагласио да је ова акција добар начин да што већи број 
људи буде упућен о услугама и мерама активне политике запошљавања.

Мобилни тим филијале упознао је заинтересована лица са циљевима мере НСЗ „Каравани 
запошљавања“ која се спроводи уз финансирање ЕУ, а то су пријава на евиденцију незапослених 
као и пружање свих потребних информација о мерама финансијске и нефинансијске подршке, 
обукама за тржиште рада, правима из осигурања за случај незапослености и осталим услугама  
које пружа НСЗ.

Мобилни тим Филијале Панчево је током године, поред Баранде, посетио и Баваниште, Де-
либлато, Падину, Црепају, Дебељачу, Владимировац и информисао око 200 заинтересованих лица. 
У складу са потребама у наредном периоду наставиће своју активност.

КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА У БАРАНДИ
Душко Крњајац

Ивана Мучибабић
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Четвртину светске популације чине сеоске жене, чије пре-
живљавање зависи од природних ресурса и пољопривреде. У 
земљама у развоју оне чине 43 одсто радне снаге у пољоприв-
реди, док истовремено производе и прерађују скоро сву дос-

тупну храну на тржишту, тиме носећи примарну одговорност за 
прехрамбену сигурност. Имајући у виду чињеницу да 76 одсто екс-
тремно сиромашних живи у сеоским срединама, омогућити женама 
на селу приступ производним ресурсима доприноси смањењу глади 
и сиромаштва у свету, истовремено чинећи сеоске жене кључним за 
успех нове Агенде одрживог развоја до 2030.

Први Међународни дан сеоских жена обележен је 2008. Успостављен 
је од стране Уједињених нација да укаже на кључну улогу и допринос 
жена на селу за унапређење пољопривреде и руралног развоја, допринос 
прехрамбеном суверенитету и искорењивању сиромаштва у сеоским об-
ластима.

Удружење грађана „Ама - Центар за негу човека и природе“ уз 
подршку Централноевропске иницијативе организује „Окупљање 
органских пољопривредница централне Европе“ у селу Врмџа (по-
ред Сокобање) од 18. до 20. октобра. Под слоганом „Ми хранимо свет“, 
догађај ће омогућити женама које се баве органском производњом и 
прерадом да се сретну, размене своја пословна искуства, али и да уна-
преде свој неповољни положај кроз упознавање са примерима добре 
праксе и низ радионица на тему продаје и маркетинга органских про-
извода. Догађај је посебно важан јер повезује и умрежава сеоске жене 
које иначе ретко имају прилике да се међусобно повезују и јачају.

Ово је друго до сада „Окупљање органских пољопривредница 
централне Европе“. Прво је одржано на Старој планини 2015. 

ПОВЕЗИВАЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦА НА СЕЛУ

15. октобар - Међународни дан сеоских жена

Овогодишњи Међународни дан сеоских 
жена обележава се под слоганом „Изазови 
и могућности за родну равноправност и 
оснаживање руралних жена и девојака у 

пољопривреди отпорној на климатске промене“

Трибина

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зо-
ран Ђорђевић и в.д. помоћника министра у Сектору за родну рав-
ноправност и антидискриминациону политику Нина Митић при-
суствовали су трибини на тему „Родна равноправност - економско 
оснаживање жена“. Министар Зоран Ђорђевић истакао је да је Србији 
потребан иновативан Закон о родној равноправности, који ће нашу 
земљу позиционирати у сам врх када је у питању положај жена.

„Национални акциони план за период 2016-2020. године донео 
је доста нових идеја које треба спровести. Уколико бисмо успели да 
остваримо већину плана, Србија би била по положају жена међу прве 
три земље у Европи”, поручио је Ђорђевић и додао да би Закон о род-
ној равноправности требало да се ослања на Закон о забрани дискри-
минације, који би ускоро требало да уђе у скупштинску процедуру.

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања задужена за Сектор за родну равноправност и антидискри-
минациону политику Нина Митић рекла је да је пројекат СОС нацио-
налне линије у завршној фази, а циљ је да се жртвама насиља пруже 
одговарајуће информације и психосоцијална подршка.

Гост на трибини била је председница Савета за родну равноп-
равност Града Београда Ирена Вујовић, која је истакла да се кроз 
Савет пропагира нулта толеранција на насиље и подстиче економско 
оснаживање жена, у ком циљу се организују бројни сајмови за запо-
шљавање и обуке за женско предузетништво.

Подстицаји предузетницима

РЕЦЕПТ ЗА БРЖИ 
ПРИВРЕДНИ РАСТ

Раст српске привреде ове године је спорији од 
очекиваног и вероватно ће бити око два одсто, али 
се догодине очекује убрзање на три и по процента. 
За бржи раст, кажу стручњаци, потребни су нови 

модели подстицаја, пре свега за предузетнике.
НАЛЕД предлаже да се у првој години рада

предузетници ослободе плаћања пореза и доприноса

Готово трећина младих у Србији старости између 15 и 24 го-
дине нема посао, што је готово три пута више од опште стопе неза-
послености у нашој земљи и двоструко више од европског просека. 
Тешко налазе посао, али се и ретко одлучују да покрену сопствени.

„Мање од осам одсто има статус послодавца или су запос-
лени у породичној фирми. Скоро 60 одсто младих нема жељу да 
покрене свој бизнис. Наше друштво не развија ту врсту енергије“, 
истиче Горан Питић, председник Савеза за фер конкуренцију.

Није скупо регистровати фирму, али са 180.000 динара под-
стицаја државе почетници не могу да покрију ни порезе и до-
приносе на своју зараду у првој години.

„Наш предлог је да се ослободе плаћања пореза на добит, 
пореза и доприноса на зараде, односно паушално утврђеног по-
реза у периоду од годину дана, и да се то за почетак односи на 
свршене студенте и средњошколце“, каже Ирена Ђорђевић из 
Националне алијансе за локални развој.

„Отворено говорећи, морамо бити свесни да су на десет аплика-
ција три лажне. Да ли ће то покушати родитељи или серијски писци 
бизнис планова... Свачега има у пракси и да се ове мере не би ком-
промитовале, треба се заштитити од таквих ситуација“, објашњава 
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница министра привреде.

Никола Алтипармаков, из Фискалног савета Србије, сматра да 
се не треба ограничавати само на развој предузетништва код младих.

„Да бисте се опробали у приватним водама треба доста ис-
куства, знања. Ако хоћемо да стимулишемо приватно предузет-
ништво нема разлога да се ограничавамо на младе. Треба дати 
шансу људима од 40 година, који имају искуство“, наглашава 
Алтипармаков.

За стручњаке је спорно и што би према предлогу НАЛЕД-а 
предузетници имали право на ослобађање од намета само једном 
у животу, јер како кажу, ретко коме посао успе из првог покушаја.

     
ОГРАНИЧЕН ПРИСТУП

   Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (по-
знатија под енглеским именом Food and Agriculture Organization 
- FAO) процењује да жене производе више од половине хране у 
свету. Према подацима УН-а, жене чине мање од петине власника 
земљишта. Уз то, имају ограничен приступ семенима, кредитима и 
другим средствима за производњу, укључујући и нове технологије.
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„Београд је још једном потврдио да је покретач развоја целе 
привреде Србије, јер посао у Београду више није проблем. У августу је 
било 90.628 незапослених, а у септембру је тај број пао испод 90.000. 
Крајем 2013. године било је око 110.000 незапослених. Дакле, сада је 
око 20.000 незапослених мање само за три године“, рекао је Мали и 
додао да је ово сјајан тренд и да је велики оптимиста када је будућ-
ност у питању.

Он је истакао да се отварају нова радна места, нове фабрике и 
градилишта и да долазе нови инвеститори.

„Никада се више у нашем граду није радило и смањење броја 
незапослених управо је потврда да смо на добром путу, да радимо 
праву ствар. Желим да покренем и ново запошљавање у градским 
комуналним предузећима где недостаје кадар - у Електранама ва-
риоци, у ГСП-у возачи. Покренут је инвестициони циклус, никада 
није било мање незапослених и то је сјајна слика нашег града“, рекао 
је градоначелник, говорећи о подацима НСЗ - Филијале за град Бе-
оград и додао да незапосленост више није први проблем града, да 
се наставља са отварањем нових радних места, те да се сада ради и 
на другим стварима, попут улепшавања града, асфалтирања улица, 
сређивања водовода и канализације, да се породиљама да још већа 
помоћ, као и социјалним категоријама којима је помоћ најпотребнија.

„Тиме ћемо показати да смо град великог срца, а то је резултат 
великог рада у протекле три и по године“, рекао је Синиша Мали.

„Процес дигитализације препознат је као најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста, а оно што буде урађено на том пољу 
одредиће место Србије на светској мапи у годинама и деценијама које долазе“, поручио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић.

„Само у овој години 1.000 особа ће бити преквалификовано у ИТ стручњаке, а с обзиром на потребе тржишта извесно је да ће свих 1.000 
потом добити посао“, истакао је Ђорђевић отварајући конференцију „Заједничко деловање ради решавања проблема недостатка вештина - 
случај сектора информационо-комуникационих технологија“, у Научно-технолошком парку у Београду.

Ђорђевић је рекао да министарство на чијем је челу жели да социјалну заштиту циљано организује на квалитетнији начин.
„Први пут у Србији ћемо увести интегрисани сис-

тем израде социјалних карата кроз повезивање већег 
броја различитих институција, чиме ћемо омогућити 
праведнију расподелу материјалних давања, тако што 
ће социјалну помоћ добијати они корисници којима је 
та помоћ заиста и потребна, а спречићемо евентуалне 
злоупотребе и уштедећемо на буџету“, рекао је Ђорђе-
вић и подсетио да су у мандату претходне Владе Ср-
бије, којом је председавао Александар Вучић, као и у 
експозеу рада садашње Владе, дефинисани значајни 
задаци у области дигитализације у циљу побољшања 
стандарда и квалитета живота грађана Србије.

На конференцији су приказани међународ-
ни и домаћи механизми за решавање недостатка 
вештина у ИКТ сектору, а представљен је и Савет за 
иновативно предузетништво и информационе тех-
нологије. Овај Савет представља тело за изградњу 
партнерства за развој ИКТ вештина на основу ана-
лизе потреба за ИКТ вештинама и анализе инсти-
туционалне сарадње спроведене у Војводини, са-
општило је Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

ГРАД ВЕЛИКОГ СРЦА
После више од деценије број незапослених пао испод 90.000

„Број незапослених у Београду је на крају септембра износио 89.392 и то су сјајни 
резултати, јер је ово најмањи број незапослених у главном граду после више

од деценије“, изјавио је градоначелник Синиша Мали

Градским комуналним предузећима недостаје 
кадар - у „Електранама” вариоци, у ГСП-у возачи

РАЗВОЈ ИКТ ВЕШТИНА
Одржана конференција о информационо-комуникационим технологијама

У Сектору за рад и запошљавање препознат је јаз између понуде и потражње за ИТ 
стручњацима, тако да је захваљујући преквалификацији већ 100 људи оспособљено за рад у овој 

области, а путем Националне службе за запошљавање Министарство рада наставља тај тренд 
и издваја средства за оспособљавање још 900 људи

     
ПРОЈЕКАТ ОБУКЕ ЗА ЖЕНЕ „IT GIRLS“

   Војвођански ИКТ кластер у оквиру програма преквалификација жена за ИТ, који је подр-
жало Министарство трговине, туризма и телекомуникација, крајем августа расписао је јав-
ни позив за пријаве на курс Јава Јуниор, кроз пројекат „IT girls“, на који се јавио велики број 
заинтересованих кандидаткиња.
   Програм по ком се ради са полазницама курса настао је на темељу пројекта „ИКТ Кластер 
академија“, који је већ био успешно спроведен уз помоћ УСАИД 2014, као и пројекта прек-
валификација за ИТ који су подржали Влада Србије и Министарски савет за иновативно 
предузетништво и информационе технологије, саопштено је из Војводина ИКТ кластера.
   Теоријски део наставе се одржава у сарадњи са Едукативним центром и ИТ компанијама 
које су отвориле врата за практичан рад полазница.
   Циљ програма је да се оспособе полазнице да самостално могу да израде апликације 
ниске и средње комплексности коришћењем програмског језика Јава, као и да им се пружи 
добра основа за самостално изучавање и продубљивање знања програмирања и програ-
мерских вештина.
   Теоријски део траје 140 часова, након чега следи минимум 140 сати практичног рада у ИТ 
компанијама за полазнице које се квалификују за праксу. Настава која је почела у септем-
бру 2017. трајаће око пет месеци.
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Нема много компетентнијих људи у Србији да говори на ову 
тему од Катарине Миленковић, менаџерке АМА – Центра 
за негу човека и природе.

“Ми желимо да афирмишемо концепт „неговања” на-
супрот постојећег концепта „управљања” (ресурсима, природом).

Разлика је у приступу. Када кажемо да управљамо нечим зна-
чи да се аутоматски стављамо у позицију изнад нечег или неког. Са 
друге стране, када негујемо неког ми смо на истом нивоу и дајемо 
свој лични допринос. Они који управљају ресурсима неће моћи да се 
заштите од климатских промена и нагомилавања ђубрета. Неопход-
но и фундаментално је да се сви људи укључе у проблем решавања 
заштите животне средине. Док год се будемо стављали у ситуацију 
управљања то неће бити могуће”, рекла је Миленковићева.

Центар је отворен за све грађане, који желе да се упознају са њи-
ховим радом, а и за све оне који желе да предложе активности које би 
волели да спроведу, а немају начин да то ураде у својој средини. Увек 
су отворени да саслушају и пруже подршку у оном домену у којем 
имају ресурсе.

Башталиште, башта за сваког
„Ослушкујући своје чланове схватили смо да постоје суграђани 

из већих градова, поготово Београда, који желе да се повежу са при-
родом, али им је волонтирање на фармама недоступно због посла. 
Тако смо дошли на идеју да оснујемо Башталиште, које постоји већ 
4 године, заједничку башту која се налази на периферији Београда (у 
Сланцима), где свако ко је заинтересован за повезивање са природом, 
производњу здраве хране, здраву дијету итд. може да дође и укључи 
се у радове, а ако је неко ентузијаста може да поседује своју парцелу 
и производи храну за сопствену употребу”, каже Катарина.

АМА Центар је непрофитно удружење, а WWOOF Србија, Башта-
лиште, Баштаоница и Жене за одрживу и солидарну пољопривреду 
су појединачни програми које спроводи. Чланица је међународне 
федерације WWOOF чије седиште је у Лондону и заједно са њима 
водипрограм волонтирања на органским фармама у Србији, добија 
подршку (know-how) и активно учествује у глобалној организацији. 
Од GreenFriends-Europe међународне мреже је преузета методологија 
за Башталиште и курс за развијање органске баште.

“Суперхрана” у Здравологији
Укусна сирова чоколада, хладно цеђена уља, протеинска брашна, 

богат безглутенски програм и многе друге, а здравије опције чекају 
вас у новоотвореној продавници органске хране Здравологија у Новом 
Саду.

Смештена на Детелинари, Здравологија је предузетнички потез 
Новосађанке Иване Мршић, која ја одлучила да покрене сопстве-
ни бизнис на иновативан, а широј заједници користан начин. Зато је 
Здравологија прва продавница широке понуде органских производа 
у Новом Саду - од свежег сезонског воћа и поврћа, воћних вина, ма-
тичних сокова, преко чајева, зачина, домаћих џемова и популарне 
“суперхране”, до производа у ринфузи, сувог воћа, свежег меса, јаја, 
и козметике.

Како за „021“ каже Ивана Мршић, идеја иза бренда Здравологија 
је понуда широког асортимана здравијих опција хране коју иначе је-
демо - како за најмлађе, тако и за одрасле. “Иако нисмо смештени 
у срцу града и на некој атрактивној локацији, успевамо да заинте-
ресујемо све више грађана да нас посете и пробају нешто потпуно 
ново у њиховој исхрани. Да ли се ради о неком сезонском воћу, неким 
од разних врста тестенине или хладно цеђених уља, свако пронађе 
нешто за себе и поново се враћа по још. Постојимо тек три месеца, али 
окупили смо велик број наших домаћих произвођача и понудили им 
место на нашим полицама, јер је познато да произвођача има, али 
немају где да пласирају своје свеже воће и поврће”, појашњава Ивана 
Мршић визију Здравологије.

Временом, здравије опције дошле су и у Србију, те се људи више 
распитују за понуду органске хране, безглутенских опција, намир-
ница погодних за спортисте, као и за унапређење здравља код свих 
узраста. Зато Здравологија може да помогне да пронађете намирни-

це које ће вам унапредити здравље, побољшати расположење и дати 
неке идеје за нове рецепте.

“Са Копаоника имамо смрзнуто воће попут дивљих купина, шу-
мских боровница и јагода и мешавину шумског воћа, као и матичне 
сокове од дивље малине и дивље бруснице, црвене и црне рибизле... 
У понуди су и чоколаде које садрже чак 80, па и 90 одсто какаа, ор-
ганска лизалице, бомбоне, кекс, мед, биљне напитке и биљне кремове 
за кување  - који су неки од омиљених производа наших муштерија. 

Еко-предузетништво у Србији

Еко-предузетништво се дефинише као процес употребе принципа предузетништва у пољу 
животне средине - њене заштите, одржавања и решавања проблема. Еко-предузетници су, по 

речима Гвин Шујлер, предузетници, који нису усмерени само на профит, већ и на бригу о средини

НОВИ ПОСЛОВНИ КОНЦЕПТ

     

СРБИЈА УСКОРО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИЈЕ
   Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за 
иновације и технолошки развој Ненад Поповић разговарао је у 
Пекингу са председником Кинеске асоцијације за међународне 
програме и размену (CEAIE) Лиу Лимином о могућности да Ср-
бија постане регионални центар за иновације и технолошки раз-
вој у оквиру иницијативе “Појас и пут”.
   Поповић је подсетио на то да су прошлог месеца у подручју ви-
соког образовања Република Србија и Универзитет у Новом Саду 
били средиште окупљања министарских и универзитетских деле-
гација земаља централне и источне Европе и Кине. Према њего-
вим речима, на Универзитету у Новом Саду је том приликом осно-
ван Секретаријат Конзорцијума институција високог образовања 
на нивоу механизма 16+1.
   Основни циљ тог секретаријата јесте узајамно јачање капацитета 
институција високог образовања за развој иновација, истраживач-
ки рад и трансфер знања и технологија у индустрију, објаснио је он. 
Министар је истакао да је са кинеским партнерима разговарао о 
могућности да се, поред формираног Секретаријата, формира и 
Центар за развој иновација и технолошки развој у оквиру меха-
низма Кина–ЦИЕЗ.
   “Сигуран сам да Србија има капацитет да покрене ове две изузет-
но комплементарне активности са коначним исходом јачања свеу-
купних академских, развојних и иновативних капацитета у оквиру 
иницијативе “Појас и пут”, рекао је Поповић и додао да Србија жели 
да се више ослања на искуства Кине у развоју иновација и примени 
ИТ у индустрији, будући да је та земља једна од оних земаља које су 
најдаље одмакле у процесу дигитализације своје индустрије.
   Капацитети за развој иновација леже у нашим универзитетима. 
Зато је за развој сарадње у области иновација, важна сарадња и 
размена знања између универзитета у Кини и Србији, истакао је 
Лиу Лиминон.



Бесплатна публикација о запошљавању 6118.10.2017. |  Број 747 |   

Треба истаћи и веома корисну “суперхрану” попут спирулине, гуара-
не, какаа, цејлонског цимета и гоџи бобице, о којима све више знамо 
као намирницама за побољшање општег стања”, наглашава наша са-
говорница.

Осим ефеката на наше здравље, асортиман Здравологије у пону-
ди има и производе који ће побољшати изглед и стање коже. При-
родна козметика реномираних домаћих произвођача од најквали-
тетнијих састојака из природе (ши и какао путер, арганово уље, уље 
конопље…), намењена је свим типовима коже, а у понуди се налазе 
тоници, серуми, антиоксиданси, хијалурон, сапуни, мицеларне воде, 
али и пилинзи, маске за лице, путери за тело, миришљаве купке и 
соли и богат антиејџ програм. 

Како би још више обрадовала купце иновативним програмом, 
Здравологија има у понуди и укусне, домаће органске кокице, правље-
не директно пред вама, на топлом ваздуху, са органским кокосовим 
уљем и посољене хималајском сољу. У плану су домаћи смутији, као 
и хладно цеђени сокови од органског воћа и поврћа.

Конкурс “Генератор”
Сосијете женерал банка покренула је конкурс “Генератор”, а шан-

су да пријаве своје предузетничке идеје имали су сви појединци, ти-
мови, предузетници или правна лица који желе да покрену нови или 
развију постојећи бизнис.

Главна новчана награда је милион динара, а награда публике 
500.000 динара. а награде ће обезбедити и партнери на овом кон-
курсу.

Под слоганом “Прикључи се”, Сосијете женерал банка кроз плат-
форму “Генератор” прикупља и бира 40 иновативних, изводљивих и 
одрживих предузетничких пројеката без обзира на делатност. У го-
дини када Сосијете женерал банка обележава јубилеј - 40 година от-
како је отворила своје прво представништво у Београду, банка на овај 
начин жели да подржи предузетничке пројекте који ће генерисати 
даљи развој иновација.

Како су из банке саопштили 40 најбољих иновација биће пред-
стављене на сајту и промовисане, док ће јавност моћи да гласа за 
најбољи пројекат који ће освојити награду публике. У финални избор 
ући ће 10 пројеката који ће своје идеје презентовати пред жиријем и 
учествовати у трци за главну награду у износу милион динара.

Представљени пројекти су иновативни, аутентични и оригинал-
ни, а стручни жири оцењује њихову изводљивост са планом потреб-
них ресурса и средстава, али и одрживост - са потенцијалом да буде 
профитабилан и да постоји план његовог даљег развоја.

Партнери Сосијете женерал банке на пројекту “Генератор” су Vip 
mobile, Maxi прехрамбени ланац, интернет огласни портал КупујемПро-
дајем и Центар за технолошко предузетништво и иновације ICT Hub.

     
КАКВЕ СУ ШАНСЕ ЗА МЛАДЕ

ПРЕДУЗЕТНИКЕ У СРБИЈИ

   На дебати под насловом “Да ли предузетништво може бити 
млађе” било је речи о препрекама на које млади наилазе и ресур-
сима потребним за започињање предузетничког подухвата.
   “Могуће је у Србији покренути посао и у року од пар месеци 
зарађивати пар хиљада евра, и то не само у области технологија”, 
рекла је млада предузетница Јована Миљановић, уз оцену да за 
квалитетне младе људе и идеје границе не постоје.
   “Кад се прича о предузетништву углавном се мисли на техно-
логије, али то не мора да значи. Написала сам блог „Како да за-
почнеш посао из Србије” и дала примере за неколико послова у 
којима може да се прави више од 2.000 евра, што сам тестирала 
на својим пријатељима”, рекла је Миљановић у дебати у ЕУ Инфо 
центру.
  Њен текст на блогу за два дана видело више од 35.000 људи, што 
значи да постоји велика потреба за тим.
   Миљановић је истакла да када се скупи десет младих свако 
од њих може допринети да се подигне једна старт уп компанија, 
али нема довољно добрих идеја, предочила је, наводећи да сва-
кодневно добија поруке од младих који питају шта да раде.
   „Два пута сам остала на улици без посла, није увек све било су-
пер, али лекције које сам научила радећи у иностранству су нешто 
од чега данас живим и зарађујем шест пута више него моја мама, 
која је професор”, рекла је млада предузетница.
   Оснивачица фирме „Little Blue Pot” (Мало плаво лонче) Јована 
Леа Симић испричала је да је постала предузетница из револта, 
пошто је напустила сигуран, перспективан, добро плаћен посао у 
страној компанији у Србији, где се запослила кад је завршила ФОН.
   Потом је, како је рекла, месецима истраживала који посао ће 
да покрене, знајући да ће то бити производња хране, и почела је 
прераду воћа с новцем „недовољним и за један поштен ауто”.
   „Одлучила сам да ангажујем услужну производњу. То је модел 
који сам учила на факултету, не знајући да ли то функционише у 
Србији, а испоставило се да изванредно функционише. То значи да 
ја имам своју рецептуру и технологију, да изнајмим фирму која има 
капацитете да производи за мене, уз мој надзор и тако добијем 
производ”, рекла је Јована и додала да иако није имала никакву 
земљу, испоставило се да је тај модел разрађен код нас и постоје 
произвођачи који се само тима баве.
   Њена фирма, после многих искушења, ради две године и извози 
у иностранство, а како каже први циљ је био да покаже свету да 
Србија може да има премијум производ – 100 одсто српски.
   Како је рекла, прво тржиште јој је било Америка, јер су трендови 
хране у Бруклину.
   „Знала сам да је то тест тржиште и да ће, ако мој производ тамо 
успе, успети у остатку западног света. Нашла сам дистрибутере, 
што није било тешко, и то се десило шест месеци након оснивања 
фирме”, указала је она и додала да је онда за своје џемове отво-
рила и тржиште Велике Британије.
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Привредна комора Србије подржава 
домаће компаније у намери да ја-
чају извозне капацитете и пронала-
зе нова тржишта не само организа-

цијом учешћа на светским сајмовима већ и 
повезивањем са потенцијалним партнерима, 
као и кроз стручне анализе тржишта на која 
могу да пласирају своје производе, изјавио 
је у Келну Марко Чадеж, председник Прив-
редне коморе Србије.

Чадеж је обишао Национални павиљон 
Србије на Међународном сајму прехрамбене 
индустрије „АНУГА 2017“ и истакао да, у ор-
ганизацији ПКС и Развојне агенције Србије, на 
сајму излаже 21 компанија и да ће се српска 
привреда ове године представити на 18 свет-
ских сајмова. Председник ПКС подсећа да је на 
прошлом сајму „АНУГА“ у Келну излагало 15 
компанија, да је одржано око 700 састанака и 
уговорено око четири милона евра послова.

Очекује да ће у наредној години још 
више компанија из Србије, уз подршку ПКС и 
РАС, излагати на већем броју светских сајмо-
ва што је одлична прилика да освоје нова тр-
жишта и нађу купце широм света.  Говорећи 
о билатералним односима Србије и Немачке 
председник ПКС је истакао да је Немачка 
наше највеће извозно тржиште и један од 
највећих инвеститора у српску привреду. Не-
мачка је важно тржиште и за наше излагаче 
на сајму у Келну, додао је Чадеж. 

Произвођачи из Србије од 7. до 11. окто-
бра представили су производне програме на 
два национална штанда – у павиљону готових 
производа „Фине Фоод“ и у павиљону замрну-
тих производа „Frozen Food “. У хали за готове 
производе, на штанду површине 69,50 м2 је 10 
српских компанија: „Пионир“, „Jaffa“ “, „Yumis“, 
„Биље Борча“, „Баскет“, „Агранела“, „Здраво ор-
ганик“,„PFI Groser“, „Interfood 60“, „ACM Drying“.

На националном штанду, у хали за замрз-
нуте производе на штанду површине 112 м2 
излаже 11 фирми: „ „Sicoberry“, „ПИК Бечеј“, 
„Mirax Agrar“, „Planter“, „ITN“, „Воћар“, „Master 
fruit“, „Jugprom“, „Hibrid“, „Лаки“, „All Berries“. 
Произвођачи из Србије задовољни су учешћем 
и организацијом наступа на сајму очекујући 
нове послове и партнере.

Значајни контакти
Александар Марковић, извршни ди-

ректор компаније ИТМ Група истиче да та 
компанија већ 5 година учествују на сајму 
„АНУГА“ у Келну и уз подршку ПКС пласира 
производе на тржишту Немачке.

Велики је интерес за производе из нашег 
асортимана замрзнутог воћа, а посебан зна-
чај за нашу коммпанију имају контакти ост-
варени на сајму, рекао је Марковић.

„Поред тога што проширујемо сарадњу 
са немачким партнерима, отварамо и нова 
тржишта, као што су индијско, јапанско, јуж-
нокорејско. Сарадња и подршка Привредне 
коморе Србије у протекле четири године је 
изванредна“, каже Марковић и додаје да ПКС, 
осим што финансијски подржава наступ ком-
панија, доприноси унапређењу конкурент-
ности извозника из Србије. 

Борис Обрадовић, директор и власник 
фирме „Лаки“ из Ариља, сматра да је учешће 
на сајмовима а посебно „АНУГИ“ веома зна-
чајно за сваког извозника  из Србије. 

„Већ пету годну наступамо на овом сајму 
са ПКС, а учешће на сајмовима веома је бит-
но за компаније јер обезбеђује присутност на 
европском тржишту. 

Сајам „АНУГА“ је највећи светски сајам из 
области прехрамбене индустрије и најзначај-
нији за све произвођаче широм света. Сајам 
се одржава сваке друге године у Келну, у 
сајамском простору КЕЛН МЕСЕ (Koelnmesse 
GmbH), површине 284.000 м2. Ове године на 
сајму излаже 7.000 излагача из 98 земаља, 
а очекује се више од 160.000 посетилаца из 
187 земаља. Сајам чини неколико тематских 
целина одвојених по халама – готови произ-
води, млеко и млечни производи, замрзнути 
производи, месо и месне прерађевине, алко-
холна и безалкохолна пића, пекарски произ-
води, органски производи.

Програм подршке
инвестицијама

Државни секретар Министарства привреде 
Драган Стевановић позвао је предузетнике и 
власнике микро, малих и средњих предузећа, 
да се пријаве за програм подршке инвестиција-
ма, у оквиру којег је обезбеђено више од 242,9 
милиона динара бесповратних средстава.

Стевановић је објаснио да програм спро-
води Министарство привреде у сарадњи са 
Фондом за развој, а реч је о комбинацији фина-
насирања 20 одсто инвестиције кроз бесповра-
тна средства Министарства и 80 одсто кроз 
повољне кредите Фонда.

„За бесповратна средства обезбедили смо 
још око 243 милиона динара“, рекао је Стевано-

вић. Он каже да су већ приметни ефекти овог 
развојног програма које је Министарство прив-
реде спроводи.

„Мала и средња предузећа су највећи ре-
зервоар добрих ефеката на привредна кретања, 
а то потврђују сва истраживања и годишње ан-
лизе. Наша идеја је да их ставимо на место које 
заиста заслужују, да им дамо директну и кон-
кретну подршку, али и да истовремено афирми-
шемо предузетнички дух у Србији. Ефекти кроз 
овакве послове и програме су највећи на прив-
редни раст, буџет и успешну економију једне 
државе“, рекао је Стевановић.

Рок да се заинтересовани пријаве за 
бесповратна средства кроз Програм подсти-
цања развоја предузетништва кроз подрш-
ку инвестицијама у привреди је до 1. де-
цембра 2017. године, а предузетницима ће 
додатно бити на располагању и евентуално 
неутрошена бесповратна средства по про-
граму подстицања кроз развојне пројекте.

Програмом се омогућава подршка у 
изградњи нових производних капацитета, 
повећање вредности и обима производње и 
промета, јачање конкуретности произвођа-
ча и подршка запошљавању. Новац је такође 
намењен подршку приликом куповине, из-
градње, доградње, реконструкције, адапта-
ције, санације и инвестиционог одржавања 
производног или пословног простора.

Могу се користити и за куповину нове 
или половне опреме, као и доставних вози-
ла за превоз производа и друга транспортна 
средства која се користе у производњи.

Новац је намењен и за трајна обртна сред-
ства која могу да чине највише 20 одсто укуп-
ног инвестиционог улагања, као и за набавку 
софтвера и других нематеријалних улагања.

Јавни позив је отворен док се новац из 
програма не утроши, најкасније до 1. децем-
бра. Све информације заинтересовани могу 
да добију на интернет страници Министар-
ства привреде и Фонда за развој где се може 
преузети и потребна документација.

Расписивањем Јавног позива за доделу 
бесповратних средстава Министарство прив-
реде је наставило са системском подршком 
сектору малих и средњих предузећа и пре-
дузетника у оквиру пројекта Деценија преду-
зетништва.

Подршка компанијама да нађу нова тржишта

Немачка је наше највеће извозно тржиште и један од највећих инвеститора у српску привреду

ПОСЛОВИ ВРЕДНИ 4 МИЛИОНА ЕВРА

В.П.
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Истраживање, недавно објављено, обухватило је 2.800 до-
маћинстава, као и 2.800 појединаца узраста од 16 до 74 го-
дине, наводи Танјуг. Налази показују да рачунар у Србији 
поседује више од две трећине домаћинстава, 68,1 одсто, што 

је повећање од 2,3 одсто у односу на 2016, и за 3,7 одсто више у од-
носу на 2015. Више од половине домаћинстава, 52 одсто, поседује је-
дан, а 45 одсто два рачунара. Такође, 68 домаћинстава има интернет 
прикључак, што је раст од 3,3 одсто у односу на лане.

Заступљеност рачунара у домаћинствима варира од терито-
ријалне целине: у Београду износи 77,8 одсто, у Војводини 66,2 одсто, 
а у централној Србији 65,3 одсто. Готово сва домаћинства, 99,6 одсто, 
имају ТВ, а 58,4 њих кабловску ТВ.

Мобилни телефон поседује 90,5 одсто домаћинстава, а лаптоп 
43,7 одсто, што је повећање 4,5 одсто у односу на прошлу годину. Пре-
ма резултатима истраживања, број појединачних корисника рачуна-
ра повећао се за 1,1 проценат у односу на 2016. годину.

Наиме, више од 3,6 милиона људи (67,7%) користило је рачунар у 
последња три месеца, 1,3 одсто користило је компјутер пре више од 
три месеца, а 4,9 пре више од годину дана, док чак 26,1 одсто људи 
никада није користило рачунар. На питање колико су често у просе-
ку користили рачунар у последња три месеца, 86,4 одсто испитаних 
одговорило је сваког дана или скоро сваког дана, 7,1 одсто њиих нај-
мање једном недељно, 4,9 процената најмање једном месечно, а 1,6 
процената ређе него једном месечно.

Када је реч о коришћењу интернета, у Србији је 70,5 одсто људи 
користило интернет у последња три месеца, 1,6 одсто њих пре више 
од три месеца, а 2,3 процента пре више од годину дана, док чак четвр-
тина, 25,6 одсто испитаника, никад није користила интернет.

Током последња три месеца, свакодневно је интернет користило 
88,2 процента испитаника, што значи да је више од 3,3 милиона људи 
у Србији на мрежи сваког или скоро сваког дана.

Истраживање је показало да више од милион грађана Србије 
користи електронске сервисе јавне управе. Налази показују да 1,27 
милиона људи у Србији користи електронске сервисе јавне управе, 
односно да 32 одсто интернет популације користи интернет услуге 
уместо да остварује личне контакте или посећује јавне установе или 
органе администрације. Показало се и да је 31,3 проценат интернет 
популације користило интернет за добијање информација са веб-сај-
това јавних институција, а њих 20,2 одсто за преузимање званичних 
образаца.

Када је реч о онлајн куповини, више од 1,63 милиона људи у Ср-
бији куповало је или поручивало робу и услуге путем интернета у 
последњих годину дана, али истовремено готово половина корисни-
ка интернета, њих 49,9 одсто, никада није куповало или поручивало 
робу или услуге путем интернета. Највећи број корисника путем ин-
тернета купује или наручује одећу и спортске производе, 58,2 одсто, за-
тим добра за домаћинство, 21,7 одсто, електронску опрему 20,1 проценат, 
рачунарску опрему 12 одсто.

Пословни људи користе интернет
6,2 сати дневно

Пословни људи у Србији у потпуности су свесни растућег зна-
чаја интернета као алата у пословању. Истраживање је спроведено у 
оквиру конференције Cisco Expo, која је презентовала најновија дос-
тигнућа из области информационих технологија, али и истражила 
потребе тржишта, као и тенденције развоја употребе интернета.

Учесници овог истраживања користе интернет у просеку 6,2 ча-
сова дневно. На радном месту, 100% испитаника користи интернет, 
а од тога половина испитаника га употребљава и код куће. Трећина 
испитаника интернет користи на послу, код куће, и додатно се служи 
и савременим погодностима мобилног интернета.

Када интернет користе у слободно време, пословни људи у Србији 
највише времена и активности (64%) проведу у писаној комуника-
цији, 29% се односи на говорну комуникацију (телефонски разговори, 
Скајп...), а 6% процената њих користи интернет у слободно време за 
видео конференције. По садржају активности, чак 100 % испитаника 
интернет у слободно време користи за комуникацију, 97% за праћење 
вести и добијање информација, а на високом трећем месту је учење, 
са 55%. Занимљиво је то да 20% анкетираних пословних људи и 
стручњака из области информационих технологија у Србији активно 
доприноси и креирању садржаја интернета: од тога, 61% њих редовно 
учествује на форумима, 22% поставља своје видео снимке на веб, док 
чак 17% њих има свој блог. 

За испитанике, нова фаза интернета представља нову информа-
циону и комуникациону платформу, уштеду времена и новца, пер-
сонализацију садржаја, сигурност у електронском пословању, нове 
пословне могућности и пут ка Европи. 

3,3 МИЛИОНА ЉУДИ У СРБИЈИ
НА МРЕЖИ СВАКОГ ДАНА

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у Србији

С друге стране, више од четвртине грађана Србије никада није користило рачунар нити 
интернет, показују резултати истраживања Републичког завода за статистику

     
За шта се највише интернет користи у Србији?
   Према подацима из истраживања, грађани Србије интернет нај-
више користе за:
   1. Читање он-лајн новина или часописа – 75,6 одсто
   2. Тражење информација о роби и услугама – 75,5 одсто
   3. Учешће у друштвеним мрежама
       (Facebook, Twitter, блогови) – 67,8 одсто
   4. Телефонирање преко интернета/видео-разговори
       (путем веб-камере) преко интернета – 65,1 одсто
   5. Слање/примање имејлова – 55,7 одсто
   6. Постављање на сајтове и дељење приватног садржаја
       преко интернета са другим особама – 44,6 одсто
   7. Коришћење услуга које се односе на путовања
       и смештај – 34,9 одсто
   8. Продаја робе или услуга путем интернета
       (путем аукција) – 25,1 одсто
   9. Интернет банкарство – 22,8 одсто



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


