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ТЕМА БРОЈА – Стручњаци сугеришу да би уместо једнократних 

субвенција много кориснија подршка запошљавању младих било укидање 
оптерећења на почетку пословања, јер би се тако омогућило младом 

човеку да оствари предузетничке иницијативе и одржи профитабилан 
посао

Стр. 6-7



   
До септембра 500 нових радних места                 3

Без муке нема науке                                                              4

Значајне олакшице за запошљавање
нових радника                                                      5

Пут до великих играча                                           6

За неке послове конкурише више
од 600 кандидата                                                            8

Јавни позиви                                 9

Послови-огласи             14

Администрација и управа       15

Трговина и услуге                                                   27

Медицина                                                                      30

Грађевинарство и индустрија                            35

Култура и информисање                               37

Наука и образовање                                                     38

Запошљавање странаца                                         73
Тражена занимања, знања и вештине           74

Прилика за почетнике у бизнису                         75

Иновативни дизајн и уникатност                         76 

Албинова радионица                             77

Дугорочно партнерство                        78

УВОДНИК

СВАКО БИРА СВОЈ ПУТ
Анализа тржишта рада за 2015. годину, према пода-

цима са сајта „Послови Инфостуд“, показује да је највећи 
број огласа објављен у областима трговине и продаје, ИТ 
индустрије, администрације и рачуноводства, машин-
ства и електротехнике. У истом периоду на том сајту 
објављено је скоро 19.000 огласа, што је за 27% више него 
претходне 2014. године. На разне позиције конкурисало 
је више од 215.000 људи, а просечан број пријава по кон-
курсу је 129. За послове супервизора продаје просечан 
број пријава је био чак 690, док је за посао руководиоца 
оперативно-техничке припреме конкурисало 613 кан-
дидата. Ипак, за машиновођу су поднете тек 0,33 прија-
ве по огласу - више у рубрици Лакше до посла.

Реики, кристалотерапија, ароматерапија и сапуни 
са полудрагим камењем, мелеми и уља. Тим редосле-
дом је дипломирани глумац из Новог Пазара Албин 
Салиховић, који тренутно живи у Београду, истражи-
вао себе и своје таленте, да би се пре три године опре-
делио за производњу све популарније козметике међу 
житељима престонице, његовог родног Пазара, а и целе 
Србије. Иако се, како сам каже, глуме никад не би одре-
као, јер воли сцену, рефлекторе и размену енергије са 
публиком, холистички приступ животу је његова друга 
љубав. Интересантну причу о овом необичном младом 
човеку и његовим лековитим сапунима прочитајте у 
рубрици Мој пут.

Млади старости до 35 година чине више од поло-
вине незапослених у Србији. Иако имају жељу, вољу и 
добру идеју за посао, нису предузетнички расположени, 
због мањка искуства и новца. Стручњаци за ову област 
сугеришу да би уместо једнократних субвенција много 
кориснија подршка запошљавању младих било укидање 
оптерећења на почетку пословања, јер би се тако омо-
гућило младом човеку да оствари предузетничке ини-
цијативе и одржи профитабилан посао. Мала предузећа 
и када су способна да произведу квалитетан производ 
ретко имају капацитет да остварују раст. Стога је кључ-
но питање како обезбедити услове за већи број успеш-
них и просперитетних МСП и њихово прерастање из ма-
лих у средње и велике фирме - више о томе у теми броја 
„Пут до великих играча“.

Савет за запошљавање града Београда позива све 
заинтересоване суграђане да се укључе у радионицу 
„Знањем до циља“. Сви незапослени који су заинтересо-
вани за покретање сопственог посла имаће прилику да 
се кроз ове радионице упознају са правним облицима 
оснивања предузећа, пореским и другим финансијским 
обавезама, писањем бизнис плана, процедурама Фонда 
за развој за кредите за почетнике и старт-ап кредите, ос-
талим могућим изворима финансирања доступним на 
нашем тржишту, приступима изворима финансирања 
у функцији развоја извозника-предузетника, комуни-
кационим стратегијама и вештинама пословне комуни-
кације, као и осталим занимљивим и веома корисним 
темама. Све информације о темама и терминима одр-
жавања радионица у тексту „Прилика за почетнике у 
бизнису“.

У организацији Универзитета Сингидунум, у пе-
так, 04. марта, од 11 до 17 часова, одржаће се Сајам 
пракси и запошљавања. Сајам ће се одржати у прос-
торијама Универзитета, Кумодрашка 261а, а плани-
рано је учешће око 25 компанија из области инфор-
мационих технологија, информатике и рачунарства, 
пословне економије, туризма и хотелијерства, фи-
нансија и банкарства, ревизије и рачуноводства.
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ПРИВРЕДА   Ниш дао зелено светло за изградњу нове фабрике „Џонсон електрика“

Фабрика „Др Еткер“ на новој адреси

ДО СЕПТЕМБРА 500 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

15 ГОДИНА У СРБИЈИ

Градско веће Ниша на последњој седници усвојило је 
елаборат о оправданости продаје 2,8 хектара грађе-
винског земљишта у државној својини за потребе из-
градње нове фабричке хале компаније „Џонсон елек-

трик“, пишу „Вечерње новости“. Документ ће бити на јавном 
увиду осам дана, а након тога може кренути са даљом проце-
дуром уступање државног земљишта за изградњу фабрике 
за производњу електромотора.

Меморандум о наставку сарадње са овом фабриком 
потписали су, у присуству премијера Александра Вучића, 
министар привреде Жељко Сертић, градоначелник Зоран 
Перишић, директор „Џонсон електрика“ Маркус Шмиц, 
потпредседник компаније за Европу Остин Ванг и за-
ступник Лоран Кардона, јула прошле године. Меморандум 
предвиђа инвестицију од 50 милиона евра, која би упослила 
још 2.400 радника.

- Прву фазу инвестиције у индустријској зони „Север“ 
су окончали изградњом погона на земљишту површине 3,2 
хектара, које им је комунално опремила и уступила локал-
на самоуправа. Запослили су већ 500 радника и још толико 
треба да упосле до краја септембра - појашњава Михајло 
Здравковић, градски већник задужен за привреду. Са новом 
фабриком, која ће почети ускоро да се гради, упослиће уку-
пно 3.400 радника у наредних пет година. Сада ће „Џонсон“ 
добити државно земљиште, али је потребно да се спроведе 

процедура која укључује и усвајање елабората у Скупштини 
града, затим сагласност републичке Дирекције за имовину, 
а након потписивања уговора са Владом Србије „Џонсон“ до-
бија у својину 2,8 хектара грађевинског земљишта.

Компанија „Џонсон електрик“ бави се производњом 
мотора, завојница, прекидача, флекс кругова и микроелек-
тронике, а први уговор с Владом Србије потписала је крајем 
2013. године. Представници „Џонсона“ тврде да су до сада 
уложили 10 милиона евра, док је Влада Србије на име суб-
венција за запошљавање радника дала 6,7 милиона евра.

VI Базар мама предузетница

СРЕЋНА МАМА
СРЕЋНА ПОРОДИЦА

У организацији Центра за маме, 13. фебруара, у тржном 
центру „Делта сити“, одржан је VI Базар мама предузетница. 
То је била прилика да 50 мама предузетница представи своје 
компаније, производе и услуге. Базар је био изложбено-про-
дајног типа и већ традиционално се организује са циљем да 
промовише, подржи и умрежи маме предузетнице. Посетио-
ци су могли да виде и купе производе које маме праве, као 
и да упознају маме предузетнице и да са њима попричају о 
њиховим предузетничким искуствима, изазовима и успеси-
ма.

Организатор овог догађаја, УГ Центар за маме, делује од 
јула 2012. године и за сада је 100% волонтерска организација, 
која своје активности спроводи повезивањем, без финансија, 
захваљујући доброј вољи чланова и истомишљеника широм 
земље. Како истичу, њихова је визија Србија у којој маме нису 
дискриминисане, где је њихов значај за заједницу и друштво 
препознат и где свака мама има могућност да оствари свој 
пун потенцијал. 

У фебруару ове године „Др Еткер“ компанија почела је 
са радом на новој адреси, у Шимановцима, Вука Караџића 
13. Као једна од најсавременијих фабрика производног ка-
пацитета 6.000 тона годишње, ова привредна инвестиција је 
веома значајна за српско тржиште. Широк асортиман про-
извода намењен је продаји у Србији и земљама региона. Сви 
запослени прешли су у нова постројења и обезбеђен је превоз 
за свакодневни долазак и одлазак са посла. 

Компанија ове године обележава 15 година пословања 
у Србији. За то време стратегија је остала непромењена - 
фокусираност на потребе потрошача и обезбеђење високог 
квалитета производа. Континуиране иновације су усмере-
не на задовољавање нових потреба у складу са модерним 
трендовима тржишта. Портфолио у Србији је препознатљив 
по традиционалним производима, попут прашка за пеци-
во, ванилин шећера, пудинга, принцес крофни, али и новим 
брзорастућим категоријама, као што су овсене каше и декор 
асортиман. 

Уступа се 2,8 хектара земљишта. За пет година број запослених попеће се на 3.400
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АКТУЕЛНО   Завршена обука за сервисере персоналних рачунара

„Желим да се даље обучавам, да још више сазнам и специјализујем се за компјутере. Обука је 
била мало напорна, али се исплатила“, истиче Предраг

БЕЗ МУКЕ НЕМА НАУКЕ

Након успешно завршене обуке за сервисере персо-
налних рачунара, 5 незапослених особа са инва-
лидитетом са евиденције Филијале Београд НСЗ 
добило је сертификате којима се потврђује њихова 

компетентност за обављање овог посла.
Обука је трајала месец и по дана, односно 165 настав-

них часова. Главни извођач је била Агенција „Свети Сава“ из 
Чачка, а одвијала се у београдској школи Soft line education, у 
чијим просторијама је и организована додела сертификата.

По речима електроинжењера Далибора Дашића, пре-
давача информатике у школи Soft line, ово је била основна 
обука за сервисере пи-си рачунара, која полазнике уводи у 
свет информационих технологија. Наставним програмом су 
обухваћене четири области: хардвер, софтвер, основе о мре-
жама и основе о безбедности.

- Разне курсеве информатике радим већ око десет го-
дина, не само у Београду, него и широм Србији. Обучио сам 
више хиљада полазника. На овом послу већ годинама успеш-
но сарађујемо са Националном службом за запошљавање и 
Агенцијом „Свети Сава“ из Чачка, како бисмо што више по-
могли људима који су већ дуго без посла. Са овом групом 

полазника сам задовољан, односно њиховим трудом, радом 
и жељом да напредују у знању. У складу са програмом, ради-
ли су комбиновано, и групно и индивидуално, а курс су сав-
ладали сасвим довољно, колико им је неопходно - објашњава 
Дашић.

Од пет полазника обуке само је Рајко поседовао предз-
нање у овој области. Милан, Миодраг, Дарко и Предраг кажу 
да су имали нешто мало додира са овим послом, или чак 
нимало. Предраг већ размишља о наредном, напреднијем 
курсу.

- Имао сам нешто мало искуства, па сам радио једнос-
тавније сервисе по комшилуку. Обука ми је стварно много 
проширила знања и помогла што се тиче разумевања кваро-
ва, који су у почетку за мене били јако компликовани, а сада 
се испоставило да су у ствари једноставни. Зато бих пробао 
да даље идем на курс, на пример Network+, за умрежавање. 
На то су ме инспирисали професор и његове колеге, са својим 
причама, а наравно и овај курс. Зато желим да се даље обу-
чавам, да још више сазнам и специјализујем се за компју-
тере. Обука је била мало напорна, али се исплатила, јер без 
муке нема науке - поручује Предраг.

Организовање обука за тржиште рада једна је од мера 
активне политике запошљавања коју Национална служба 
реализује већ дуги низ година. Незапослена лица са евиден-
ције укључују се у бесплатне обуке на основу индивидуалног 
плана запошљавања, који договарају са својим саветником.

- У 6 обука за тржиште рада током претходне године 
укључене су 52 особе са инвалидитетом. Обуку за енглески 
језик - почетни ниво успешно је завршило 8 полазника, ен-
глески језик - средњи ниво 6, а обуку за сервисере пи-си 
рачунара 5 полазника. Основна информатичка обука за 17 
лица завршена је 11. фебруара, док обуке за пословне секре-
таре за 8 лица и за цвећаре-вртларе за 8 лица још увек трају и 
биће завршене у марту - каже Марчела Вуинац Обућина, 
начелница Одељења за додатно образовање и обуку у бео-
градској филијали НСЗ.

Према њеним најавама, за ову годину су такође плани-
ране сличне обуке за незапослене особе са инвалидитетом, у 
које ће бити укључен приближно исти број полазника.

Н.Новаковић

     
Печат као потпис

    Посланици Скупштине Србије завршили су начелну рас-
праву о допуни Закона о спречавању дискриминације осо-
ба са инвалидитетом.
    - Закон о допунама Закона о спречавању дискримина-
ције особа са инвалидитетом јесте веома кратак, али може 
да мења положај особа са инвалидитетом у овој земљи 
набоље и да конкретно утиче да квалитет њиховог живота 
буде бољи - изјавио је министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Александар Вулин.
    - Ово је већ трећи закон који усвајамо, а надамо се да 
ћете нас подржати у ономе што смо вам предложили, а то 
је заправо наставак политике владе Србије која је доказа-
ла да јој је заиста стало до положаја особа са инвалиди-
тетом. Суштина овог закона је да се омогући особама са 
инвалидитетом да користе свој потпис. Једно своје прос-
то, обично, људско право, које због природе инвалидности 
нису у могућности да користе - да користе сопствени пот-
пис. Они то не могу да ураде, зато наилазе на читаво море 
проблема када оду у банку, агенцију, пред неки орган, у 
МУП. То су проблеми који се примећују и њихово решење 
заиста значи особама са инвалидитетом. На овај начин не 
само што испуњавамо своје обавезе према Конвенцији о 
забрани дискриминације особа са инвалидитетом коју смо 
ратификовали још 2009, већ важније, показујемо да препо-
знајемо проблеме особа са инвалидитетом и да их решава-
мо - рекао је министар.
     Допунама је предложено да су органи јавне власти дуж-
ни да у поступцима пред тим органима, поред потписи-
вања исправа на начин уређен посебним прописом, особи 
са инвалидитетом која има трајне последице телесног или 
сензорног оштећења или болести омогуће потписивање 
исправа уз помоћ печата који садржи податке о личном 
идентитету или уз помоћ печата са угравираним потписом.
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Министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин 
и директор Националне служ-

бе за запошљавање Зоран Мартино-
вић потписали су данас Споразум о 
учинку за 2016. годину, који треба да 
допринесе бржем запошљавању неза-
послених грађана Србије. Споразум о 
учинку је годишњи споразум којим су 
предвиђени конкретни задаци и оба-
везе Националне службе за запошља-
вање на постизању циљева и оствари-
вању резултата кроз спровођење мера 
активне политике запошљавања. Ради 
бољих ефеката ових мера и веће моти-
висаности, у овој години су (у односу на 
ранији период) предвиђене и олакшице 
за послодавце који учествују у јавним 
позивима Националне службе за запо-
шљавање.

На конференцији за новинаре која 
је том приликом организована, дирек-
тор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић истакао је да 
су средства опредељена буџетом за 
ову годину довољна и да ће бити усме-
рена пре свега на запошљавање теже 
запошљивих категорија, у које спадају 
млади до 30 година, вишак запослених, 
старији од 50 година, лица без квали-
фикације и нискоквалификовани, особе 
са инвалидитетом, корисници новчане 
социјалне помоћи и Роми.

Мартиновић је подсетио и да је 
реализација плана предвиђеног по 
истом споразуму за прошлу годину 
премашена за 15%. Прошле године у 
мере активне политике запошљавања 
укључене су 150.953 особе, међу којима 

7.578 особа са инвалидитетом, што је за 
38,92% више него у истом периоду 2014. 
године. У финансијске мере укључено је 
25.790 особа, што је три пута више него 
у истом периоду 2014. године.

У програме додатног образовања 
и обуке (Обуке на захтев послодав-
ца, Програм стручне праксе, Стицање 
практичних знања, Функционално ос-
новно образовање одраслих) укључе-
но је 8.013 незапослених, од којих 418 
особа са инвалидитетом. У обуке за 
тржиште рада укључено је 1.156 полаз-
ника, од којих 399 особа са инвалидите-
том. У јавне радове укључена су 10.853 
лица (1.266 из категорије особа са ин-
валидитетом), што представља 164,43% 
од планираног броја (од тога 98,39% из 
категорије теже запошљивих).

Субвенције за самозапошљавање 
су додељене за 3.803 лица, од чега 116 
особа са инвалидитетом (реализација 
121,5% у односу на планирани број). 
Овом мером обухваћено је 92,82% лица 
из категорије теже запошљивих. Суб-
венцијама за отварање нових радних 
места обухваћена су 2.832 лица, од чега 
142 особе са инвалидитетом. Сва лица 
била су из категорије теже запошљи-
вих. 

Зоран Мартиновић је позвао све посло-
давце, како из приватног тако и из 
јавног сектора, и незапослене, да се 
активно укључе у јавне позиве за 2016. 
годину, које је Национална служба ових 
дана расписала.

„Јавни позиви ће остати отворени 
до краја године, односно до утрошка 
планираних средстава, осим јавних 
позива за јавне радове и самозапошља-

вање, који остају отворени два месеца“, 
нагласио је Мартиновић. 

Министар Александар Вулин иста-
као је да је Национална служба на себе 
преузела велику обавезу, између оста-
лог и да се од средстава опредељених 
буџетом утроши 95%, што значи да ће 
кроз активне мере ове године проћи 
око 131.000 лица, а посао се гарантује 
за 40.918 лица.

„У плану су, први пут, предвиђене и 
значајне олакшице за послодавце, како 
би растерећеније улазили у споразуме 
са Националном службом за запошља-
вање. Тако је смањена обавеза посло-
даваца да раднике задрже у радном 
односу - са 24 на 12 месеци, односно 
за поједине програме са 12 на 6 месе-
ци, а сваки послодавац ће учинити све 
да задржи квалитетног радника који је 
код њега провео 12 месеци“, истакао је 
министар Вулин.

Новина ове године је и продужење 
трајања јавних радова са три на чети-
ри месеца. Такође, повећан је и износ 
субвенција послодавцима који запо-
шљавају радно способне кориснике со-
цијалне помоћи на 15.000, уместо доса-
дашњих 10.000 динара по лицу. 

„Позивам још једном све послода-
вце да користе све ове мере које им је 
држава омогућила, како бисмо повећа-
ли запосленост у Србији“, закључио је 
Вулин.

Расписано је 11 јавних позива, а 
о условима учешћа и начину конку-
рисања сви заинтересовани могу се 
информисати на сајту НСЗ: www.nsz.
gov.rs и путем Позивног центра НСЗ: 
0800/300-301.

ЗНАЧАЈНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА

„Позивам послодавце да користе све ове мере које им је држава омогућила, како бисмо 
повећали запосленост у Србији“, закључио је министар Александар Вулин

АКТУЕЛНО   Потписан Споразум о учинку
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Млади до 35 година чине више од половине неза-
послених у Србији. Иако имају жељу, вољу и до-
бру идеју за посао, нису предузетнички располо-
жени, првенствено због мањка искуства и новца. 

Стручњаци за ову област сугеришу да би уместо једнократ-
них субвенција много кориснија подршка запошљавању мла-
дих било укидање оптерећења на почетку пословања, јер би 
се тако омогућило младом човеку да оствари предузетничке 
иницијативе и одржи профитабилан посао. 

Највећи део српске привреде, чак 99,8 одсто, чине мала 
и средња предузећа, која креирају 70 одсто додате вредно-
сти, 56 одсто запослености и учествују са 46 одсто у укуп-
ном извозу. Мада је у претходном периоду овај сектор, ге-
нерално, исказао извозни капацитет, одређене привредне 
гране издвајају се по броју здравих и динамичних МСП, која 
континуирано расту, развијају се и која су у свом пробоју на 
инострана тржишта успела да преотму конкуренцији део тр-
жишног учешћа. С друге стране, иако МСП све више допри-
носе укупном извозу, у њему учествује тек свако десето мало 
и средње предузеће.

За разлику од просека ЕУ, где мала предузећа чине 6,4 
одсто, а средња један одсто укупне привреде, у Србији је 
учешће малих фирми 3,2 одсто, а средњих тек 0,7 одсто, док 
је чак 96 одсто предузећа микро величине. Таква предузећа 
и када су способна да произведу квалитетан производ, ретко 
имају капацитет да остварују раст. Стога је кључно питање 
како обезбедити услове за већи број успешних и проспери-
тетних МСП и њихово прерастање из малих у средње и ве-
лике фирме.

Мада нису довољно препознатљиви у широј јавности, у 
српској привреди јасно се издвајају сектори који су оствари-
ли динамичан извоз управо захваљујући јаком језгру малих 
и средњих предузећа, која здраво послују и континуирано 
успевају да унапреде интернационалну активност. То су, пр-
венствено, сектори средње додате вредности, који се налазе 
у центру ланаца вредности као помажућа карика која обез-
беђује инпуте секторима највишег нивоа комплексности.

Производња намештаја од дрвета представља добар при-
мер сектора у коме су МСП успевала да континуирано уна-
пређују своје тржишно учешће на највећем броју иностраних 
дестинација, достигавши удео од 72 одсто у укупном извозу 
сектора. Предузећа из ове делатности, иако имају проблема 
са ниским нивоом продуктивности и финансирањем нових 
технологија и раста, успешно пласирају своје производе у 

иностранству, захваљујући пре свега конкурентним ценама, 
традицији и знању у овом сегменту производње. Предност 
Србије је и добра сировинска база дрвета. Међутим, она се не 
користи у потпуности, а још већи недостатак је што се највећи 
део искоришћене сировине употребљава за огрев домаћин-
става или извоз необрађених и полуобрађених производа, 
уместо за производњу која креира највећу додату вредност. 
Пример такве индустрије је производња намештаја од дрве-
та, за којим расте међународна тражња, због чега овај сектор 
представља шансу за развој постојећих и улазак нових МСП.

Подршка континуираном извозу

Међутим, иако је број успешних неконцентрисаних сек-
тора релативно велики, њихово учешће у укупном извозу 
није високо (26,3 одсто извоза роба), што упућује на потребу 
да се искористи извозни потенцијал већег броја малих и 
средњих предузећа. Наиме, чак 84 одсто укупног извоза Ср-
бије генерише само пет одсто највећих извозника, пре свега 
великих предузећа која послују у концентрисаним секторима 
и најчешће су везана за стране директне инвестиције. Свега 
неколицина сектора - производња моторних возила, произ-
водња рубља и чарапа, производња апарата за домаћинство, 
као и производња електронских проводника и оптичких ка-
блова, чине петину укупног извоза роба, са растом извоза по 
годишњој стопи од 52,1 одсто. Ови показатељи несумњиво 
указују на њихов значај за трговинску активност Србије, али 
и на питање како унапредити спољнотрговинску активност 
већег броја компанија и умањити препреке са којима се суо-
чавају мала и средња предузећа.

Доносиоци одлука требало би да својим хоризонталним 
и вертикалним политикама пруже подршку пре свега оним 
малим и средњим предузећима која су већ исказала дина-
мичан раст и имају потенцијал да у средњорочном перио-
ду постану нови „велики играчи“, који ће се сврстати међу 
носиоце привредног раста. Полазна основа за креирање 
политика „кројених по мери“ за такве фирме, могу бити не-

ТЕМА БРОЈА   Како од малог постати велики предузетник

ПУТ ДО ВЕЛИКИХ ИГРАЧА
Стручњаци сугеришу да би уместо једнократних субвенција много кориснија 

подршка запошљавању младих било укидање оптерећења на почетку 
пословања, јер би се тако омогућило младом човеку да оствари предузетничке 

иницијативе и одржи профитабилан посао

     Најдинамичнији сектори МСП у Србији
    Реч је о секторима из следећих привредних грана: машине 
и електроника (машине за индустрију хране и пића, машине 
специјалне намене и машине опште намене); метал (про-
изводња алата и сечива, метални производи опште наме-
не); хемија (производња амбалаже од пластике и осталих 
производа од пластике и гуме); дрвна индустрија (дрвна 
амбалажа и производи од дрвета, обрада и резање дрвета 
и намештај); текстил (одећа, обућа и текстилни производи) 
и агробизнис (воће, млински и скробни производи, живо-
тињска храна). Ови сектори доказују да већ постоје вео-
ма динамична мала и средња предузећа, које је потребно 
подржати како би се искористио њихов пун потенцијал.
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концентрисани сектори, у којима је идентификован највећи 
развојни потенцијал. Наредни корак је подстицање извозних 
капацитета „потенцијалних звезда МСП“, тако што ће им се 
олакшати приступ иностраним тржиштима и помоћи финан-
сирање извоза. С обзиром на своје ограничене ресурсе, чак и 
релативно солидни МСП најчешће немају капацитет да само-
стално проналазе шансе и купце на иностраним тржиштима, 

анализирају специфичне захтеве и важећу регулативу на 
тим тржиштима, а трошкови раста су неретко готово непре-
мостиви. Стога, потребно је да доносиоци одлука креирају 
платформу која ће бити усмерена на решавање критичних 
препрека са којима се те фирме суочавају и на тај начин им 
омогућити континуирани извоз.

Подршка младима у бизнису

Директорка Сектора за привредни систем Привредне 
коморе Србије  Нермина Љубовић рекла је за „Танјуг“ да је 
важно успостављање стимулативног окружења за предузет-
ништво младих, што укључује и стварање законског оквира 
и подстицајних мера за оснивање омладинских компанија.

„Европа је одавно препознала омладинско предузет-
ништво као значајан ресурс, посебно за самозапошљавање 
младих, што предвиђа стратегија Европа 2020. Тај модел 
присутан је у земљама ЕУ са већом незапосленошћу. Ин-
ституције треба да подрже младе у оснивању привредног 
друштва, агенције, самосталне трговачке радње, али и њихов 
развој и излазак на тржиште“, рекла је Нермина Љубовић и 
позвала младе у Србији да се обрате ПКС за све што их инте-
ресује. 

Привредна комора Србије је покренула портал „Посло-
вање“, намењен предузетницима и предузетништву младих, 
на коме се могу наћи подаци о изворима финансирања и 
прописима, обавезама и свему другом што чека младе пре-
дузетнике.

Подаци Републичког завода за статистику Србије по-
казују да је на тржишту рада Србије незапослено 90.000 мла-
дих старости од 20 до 24 године и 100.000 старости од 25 до 
29 година. Стопа незапослености у Србији у другом кварталу 
2015. године износила је 17,9 одсто, а међу младима старости 
између 15 и 30 година тај проценат је скоро 50 одсто. Ни 
земље ЕУ нису имуне на проблем незапослености младих, 
посебно Грчка и Шпанија, где је незапосленост младих око 
50 одсто.

Снежана Клашња, помоћница министра омладине и 
спорта, рекла је да ово министарство подржава иницијати-
ву за успостављање правних могућности за оснивање омла-
динских компанија, али да сада постоје бројне препреке. Ис-
такла је да су се у Србији добро показали средњошколци са 
ученичким компанијама, те да би требало развити и модел 
омладинских компанија. Усвајањем посебне форме за младе 
предузетнике смањила би се препрека која је оцењена као 
највећа, а то је страх од неуспеха.

Концепт омладинске компаније развијали су представ-
ници релевантних институција, организација и компанија, 
између осталих и Министарство привреде, НАЛЕД, Минис-
тарство омладине и спорта, „Ернест и Јанг“ и други. 

В.Пауновић

     Покрени се за посао
   У Филијали Ниш НСЗ представљен је програм „Покрени се 
за посао“, који спроводи невладина организација „Енека“, 
основана 2005. године у Нишу. „Енека“ је углавном укљу-
чена у пројекте локалног одрживог развоја, а недавно је 
отворила канцеларију и у Београду.
   У току је седми циклус програма, а конкурс је отворен до 
краја фебруара. Програм се базира на пружању подршке 
онима који покрећу сопствени посао, кроз набавку опреме 
и основних средстава за рад, у износу до 240.000 дина-
ра. У потпуности је у складу са националном и локалном 
стратегијом за економски развој, према којима су мали и 
породични бизниси покретачи будућег економског развоја.
   „Енека већ седам година помаже креативним људима да 
добру пословну идеју реализују и од ње направе посао од 
кога могу да живе. До сада је на овај начин отворено око 
500 фирми. Могу да конкуришу они који се баве пољоприв-
редом, занатством и услугама. Једино не одобравамо 
средства за трговину и такси услуге, јер за те послове није 
потребна опрема“, казао је Александар Илић из „Енеке“.
   Састанку је присуствовало око стотинак Нишлија који су 
заинтересовани за  покретање сопственог посла. 
   „Желим да почнем самостално да радим. Мислим да по-
седујем довољно знања и искуства. Недостаје ми једино 
опрема, па ћу се пријавити за овај програм, а сигурно ћу 
конкурисати и за програме Националне службе за запо-
шљавање“, истакла је Надица, која планира да отвори фри-
зерски салон.
   Филијала Ниш НСЗ већ низ година пружа подршку раз-
воју предузетништва, што најбоље илуструје податак да је 
преко конкурса Националне службе за запошљавање за 
покретање сопственог посла у последњих 5 година у Нишу 
регистровано 600 фирми.
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Анализа тржишта рада за 2015. 
годину, према подацима са сај-
та „Послови Инфостуд“ (poslovi.
infostud.com) показује да је 

највећи број огласа објављен у области-
ма трговине и продаје, ИТ индустрије, 
администрације и рачуноводства, ма-
шинства и електротехнике. Позиције 
за које су најчешће расписивани огласи 
су: комерцијалиста, продавац, админи-
стративни радник, дипломирани ма-
шински инжењер и ЈАВА програмер.

Анализирајући кретања и трендо-
ве у односу на претходне године, осећа 
се пораст понуде послова из области 
машинства и електротехнике, транс-
порта и магацина, док је мање огласа 
из области администрације и рачуно-
водства, опште економије, маркетинга 
и пи-ара, наводи се у анализи тог пор-
тала.

Радна места у ИТ сфери на којима 
је понуда послова била већа од интере-
совања кандидата су: ЈАВА програмер, 
ПХП програмер, .НЕТ девелопер, иОС 
девелопер. Што се тиче позиција ван ИТ 
области, највише шанси за запослење у 
претходној години су имали дипломи-
рани инжењери електротехнике, ди-
пломирани машински инжењери, фри-
зери, ауто-механичари и кувари.

С друге стране, позиције на којима 
је било мање објављених огласа у од-
носу на број конкурисања, односно на 
којима је током 2015. године било теже 
пронаћи посао су: фактуриста, опера-
тивац у маркетинг служби, супервизор 
продаје, физички радник и оператер на 
рачунару.

У 2015. години на том сајту је 
објављено скоро 19.000 огласа, што је за 
27% више него претходне године, док 
је на разне позиције конкурисало више 
од 215.000 људи. Просечан број пријава 
по конкурсу је 129, а за послове супер-
визора продаје просечан број пријава 
је био чак 690, док је за посао руково-
диоца оперативно-техничке припреме 
конкурисало 613 кандидата. Ипак, за 
машиновођу су поднете тек 0,33 прија-
ве по огласу.

Када је у питању ниво образовања, 
најчешће је тражена средња стручна 
спрема. Послодавци су током 2015. у 
скоро 52% огласа тражили кандидате 
са средњом стручном спремом, око 37% 

огласа је било за оне са високом или ви-
шом стручном спремом, док су постди-
пломске студије биле услов за конкури-
сање на више од 10% слободних радних 
места. За кандидате са основном шко-
лом било је мање од 1% огласа.

Према оснивачици и директорки 
стартапа Workboard Деидреи Пакнад, 
2016. година ће убрзати промене кроз 
шест области које утичу на то како ра-
димо и водимо посао уз иновације.

„Нове генерације ће желети да деле 
са другима своје гледиште и чињенице, 
нешто што су усвојили врло брзо“, сма-
тра Пакнад.

Постоји генерацијски помак од 
дугорочног планирања каријере. Курс 
пословања се мења док је рад још у току, 
преноси сајт Inc.com, што даље доводи 
до све јачег утицаја термина „рил тајм“ 

(real time, односно преношење података 
у реалном времену). Повратне инфор-
мације које се могу добити одмах, а које 
су засноване на утицају и сврси, заме-
ниће дуготрајне пословне прегледе који 
се протежу на месеце и рађају казне и 
страх. Такмичарска област за клијенте 
захтеваће и квалитет и брзину на тр-
жишту. Тимови су сада у обавези да уче 
и раде истом брзином као и што уводе 
иновације, док ће тимови који раде ус-
порено изгубити и тржиште и врхунске 
таленте. Пакнад сматра да се у стартап 
свету иновација дешава на сваких 48 
сати.

„Немојте мислити да ће се тренд 
‚радити више са мање‘ променити у 
2016. Праве промене, које ће утицати на 
индустрију у целини, наставиће да бес-
не и следеће године. Ако је индустрија 
неефикасна или нема јасну представу о 
вредности купца, биће прекинута“, сма-
тра Пакнад.

Шта индустрија може да очекује 
следеће? Истраживање показује да ће 
се до 2020. године многе компаније 
ослањати на хонорарце. Пословно ок-
ружење ће бити постављено тако да ће 
се више вредновати утицај него титула. 
Ово се посебно односи на младе бизнис 
лидере. Организације су динамичне. 
Биће потребно креирање праве културе 
и структуре за постизање агилности, 
која не утиче негативно на фокус и ути-
цај.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Највише радних места у продаји и ИТ индустрији

Ван ИТ области, највише шанси за запослење у претходној години су имали 
дипломирани инжењери електротехнике, дипломирани машински инжењери, 

фризери, ауто-механичари и кувари

ЗА НЕКЕ ПОСЛОВЕ КОНКУРИШЕ ВИШЕ
ОД 600 КАНДИДАТА
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. 
годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих неза-
послених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и 
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне 
радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапос-
лене особе са инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана су у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе за запошљавање 
- www.nsz.gov.rs и на огласним таблама филијала Националне службе. 

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а крајњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 18.03.2016. године.

На основу чл. 10, 11 и 31 Закона о професионалној рехабилитацији и запо-
шљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13) и 
чл. 111 и 114 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД
ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

ЗА ПРОГРАМЕ:
А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пру-
жању подршке на радном месту - радна асистенција и/или

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног 
места

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању 
подршке на радном месту - радна асистенција
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом 
којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право 
на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању 
стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време 
док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 месеци.

Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи 
рефундирају:
- трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, сразмерно броју 
сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месеч-
ни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
- трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног 
места
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом 
којој је потребно прилагођавање радног места, може остварити право на 
рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једно-
кратном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се тех-
ничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора 
и опреме, у складу са могућностима и потребама запослене особе са инва-
лидитетом.
Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се 
одобрити послодавцу у једнократном износу, до 400.000,00 динара по осо-
би са инвалидитетом.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе за запошљавање 
- www.nsz.gov.rs и на огласним таблама филијала Националне службе. 

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, 
а најкасније до 31.12.2016. године, о чему ће Национална служба издати 
саопштење за јавност.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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На основу чл. 32 и 33 Закона о професионалној рехабилитацији и запо-
шљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 32/13) 
и члана 108 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

JАВНИ КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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 од дана заснивања радног односа.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у 
висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за 
обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде 
утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о 
државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим про-
писима о државној помоћи.

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом да запошљава 
особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Нацио-
налне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе за запошљавање 
- www.nsz.gov.rs и на огласним таблама филијала Националне службе. 

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, 
а најкасније до 31.12.2016. године, о чему ће Национална служба издати 
саопштење за јавност.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 

2016. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног 
односа.

Национална служба кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 
месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за зани-
мање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног 
испита. 

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 
12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укуп-
ном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%)
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код посло-
даваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не 
сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе)
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализа-
цији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору, 
без обзира на област којом се бави
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре. 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.11.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2016. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за 
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци 
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем 
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стица-
ли у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали 
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за 
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.  

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укуп-
ном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац који припада: 
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a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%)
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и социјал-
не заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца 
из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи 
30% укупног броја укључених лица)
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализа-
цији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору, 
без обзира на област којом се бави 
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.11.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
42 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМA РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленимa ромске 
националности који се воде на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократ-
ном износу од 180.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или дру-
гог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико 
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу 
јавних прихода најмање 12 месеци.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а последњи рок за подно-
шење захтева са бизнис планом је 18.04.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 
36 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15) 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

JАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА СУБВЕНЦИЈУ ДЕЛА ЗАРАДЕ

КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
У 2016. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера подразумева одобравање субвенције послодавцима ради активације 
незапослених корисника новчане социјалне помоћи, у циљу њихове рад-
но-социјалне интеграције и смањења зависности од давања из система 
социјалне заштите.

Субвенција се одобрава послодавцу који припада приватном сектору и 
запошљава незапосленог корисника новчане социјалне помоћи који се 
води на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба), а реализује се кроз:
- субвенцију дела зараде послодавцу у износу до 15.000,00 динара по лицу, 
на месечном нивоу, за пун фонд радних часова, у трајању од 12 месеци од 
дана заснивања радног односа;
- обавезу задржавања лица у радном односу најкраће 6 месеци након исте-
ка периода за који је остварено право на субвенцију.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 
30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА
У 2016. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошља-
вања лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање (у даљем тексту: Национална служба).

Лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује 
су: млади до 30 година, старији од 50 година, незапослена лица која су 
пријављена на евиденцију Националне службе по основу вишка, припад-
ници ромске националности, особе са инвалидитетом и радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи.

Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према 
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републи-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ке Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи у првој 
и другој групи општина;
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи у трећој 
групи општина;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи у четвр-
тој групи општина и девастираним општинама.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 42 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2016. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог 
посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократ-
ном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за незапос-
лене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико 
оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу 
јавних прихода најмање 12 месеци.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а последњи рок за подно-
шење захтева са бизнис планом је 18.04.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 13 
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА 

ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2016. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању 
обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на 
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Национал-
не службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема 
лица са потребним знањима и вештинама.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, 
сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у 
складу са стандардима нивоа обука , a за особе са инвалидитетом у скла-
ду са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера 
и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за 
послове запошљавања и
- заснивање радног односа на неодређено време са лицима која су са успе-
хом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може 
да заснује радни однос са полазником и током обуке, уз обавезу да након 
завршене обуке са лицем заснује радни однос на неодређено време.

Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца предста-
вља основ за доделу de minimis државне помоћи.

За реализацију обуке Национална служба исплаћује:
1. послодавцу: средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, 
зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 
90.000,00 динара по полазнику;
2. незапосленом полазнику: месечну новчану помоћ у висини од 6.000,00 
динарa за пун фонд часова и средства за трошкове превоза;
3. за особе са инвалидитетом полазнике обуке: месечну новчану помоћ у 
висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за 
пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова 
и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде по осно-
ву незапослености, у складу са законом; средства за трошкове превоза, 
и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са 
законом.

Право учешћа у реализацији програма обуке може остварити послодавац 
под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у 
власничкој структури 100%).
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инва-
лидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне 
и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем 
за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим 
од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.11.2016. године. Национална служба 

за запошљавање www.nsz.gov.rs
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 
и 129 Правилникa о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ 

ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стицања практичних знања подразумева стицање знања и вешти-
на за рад и намењен је незапосленима без квалификације, односно без 
завршеног средњег образовања, који се воде на евиденцији Национал-
не службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), ради 
обављања конкретних послова, заснивањем радног односа код послодав-
ца који припада приватном сектору.

Програм стицања практичних знања реализује се кроз:
- стицање знања и вештина за рад у трајању од 6 месеци и 
- задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по истеку периода 
оспособљавања.
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања предста-
вља основ за доделу de minimis државне помоћи. 

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време сти-
цања знања и вештина за рад, Национална служба рефундира на месеч-
ном нивоу нето зараду лица у износу од 23.000,00 динара (за пун фонд 
радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање, у трајању од 6 месеци. 

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може 
да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео 
приватног капитала у власничкој структури 100%).

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Све додатне информације можете добити:
• у организационим јединицама Националне службе
• контактирањем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.11.2016. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, посао се тражи
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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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

840

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.
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службе-
ни 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), закључака Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-4381/2015 од 30. априла 2015. године, 51 број: 
112-11722/2015 од 3. новембра 2015. године и 51 број: 112-14161/2015 
од 29. децембра 2015. године, Министарство финансија

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финан-
сија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место буџетског аналитичара, 
у звању сарадник, у Групи за буџетске 
анализе, Одељење буџета Републике 

Србије - Сектор буџета
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада 
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(MS Office); вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за анализу и извештавање 
о инвестицијама, у звању млађи саветник, 
у Одсеку за оцену капиталних пројеката - 

Сектор буџета
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из нау-
чне области економске или из научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; 
познавање рада на рачунару (MS Office); знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему 
и Закона о планирању и изградњи - усмено; знање енглеског језика 
- писмено, путем теста; познавање рада на рачунару (MS Office) - прак-
тичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за нормативне и 
студијско-аналитичке послове за систем 
финансирања локалних власти, у звању 
самостални саветник, у Одсеку за систем 
финансирања локалне власти - Сектор 

буџета
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
научне области економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног иску-
ства у струци; знање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему 
и Закона о финансирању локалне самоуправе - усмено; знање рада на 
рачунару (MS Office) - практичним радом на рачунару; вештине кому-
никације - усмено.

Радно место на којем се врши пријем приправника:

4. Радно место за буџетску анализу, у 
звању млађи саветник - приправник*, 
у Групи за буџетске анализе, Одељење 

буџета Републике Србије - Сектор буџета
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
научне области економске науке, односно из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалис-
тичким студијама на факултету; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару (MS Office); вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационе способности - 
посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - 
усмено.

5. Радно место за подршку нормативним 
пословима уређивања система 

финансирања плата, у звању млађи 
саветник - приправник*, у Групи за систем 

финансирања плата - Сектор буџета
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: 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 студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистичким студијама на факул-
тету; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског језика - 
писмено, путем теста; знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office); вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

Заједничко за сва радна места

Место рада: Београд.

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

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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раније није престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места 
под редним бројем 1-3: пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство).

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места 
под редним бројем 4. и 5. (за пријем приправника): пријава са 
биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оверена фотокопија радне књижице - стране 1-7 (кандидати који у 
радној књижици имају уписан радни стаж потребно је да доставе дока-
зе, односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим 
степеном стручне спреме и у којем периоду је стечен радни стаж).

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

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-
рења 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. 

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кан-
дидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 
14. марта 2016. године, од 8,30 часова у Палати „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандида-
ти 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.

НАПОМЕНЕ: За радна места под редним бројевима 1-3. радни однос 
се заснива на неодређено време, а за радна места 4. и 5. радни однос 
се заснива на одређено време и траје једну годину. 

За радна места под редним бројевима 1-3: Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту.

За радна места под редним бројевима 4. и 5: Приправник* - 
Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) про-
писано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у 
својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно рад-
ни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код 
другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног 
за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на 
тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог 
послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем студија другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; да при-
правник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног 
јавног конкурса, као и да приправник полаже државни стручни испит 
до окончања приправничког стажа.

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 непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази (како је то наве-
дено у тексту огласа) у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника, 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-управе, на огласној табли, веб-страници 
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који кон-
куришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, број 41/07 - пречишћен текст и 109/09) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-7967/2015 од 20.11.2015. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за аграрна 
плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за одобравање пројеката 
из програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике, звање саветник, 
Одељење за одобравање пројеката из 
програма међународних подстицаја 
пољопривредне политике, Сектор за 

одобравање пројеката
5 извршилаца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основ-
ним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама или из научне области ветеринарске 
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 година, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о пољопривреди и 
руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, 
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посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - 
ИПАРД, као и познавање управног поступка, провераваће се усмено; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуника-
ције провераваће се усмено.

2. Радно место за спровођење програма 
међународних подстицаја пољопривредне 

политике, звање саветник, Одељење 
за одобравање пројеката из програма 

међународних подстицаја пољопривредне 
политике, Сектор за одобравање пројеката

4 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основ-
ним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама или из научне области ветеринарске 
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 година, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о пољопривреди и 
руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, 
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - 
ИПАРД, као и познавање управног поступка, провераваће се усмено; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуника-
ције провераваће се усмено.

3. Радно место за подршку спровођењу 
програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике, звање млађи 
саветник, Одељење за одобравање 

пројеката из програма међународних 
подстицаја пољопривредне политике, 

Сектор за одобравање пројеката
8 извршилаца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или из научне области биотехничке науке (дипл. инжењер 
пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста 
инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривре-
де) или из стручне области грађевинско инжењерство, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, 
знање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о пољопривреди и 
руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, 
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - 
ИПАРД, као и познавање управног поступка, провераваће се усмено; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуника-
ције провераваће се усмено.

4. Радно место контролор коришћења 
подстицаја, звање саветник, Одељење 
за контролу на лицу места, Сектор за 

контролу на лицу места
23 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке 
науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољоприв-
реде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. 
инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке или 
из стручне области грађевинско инжењерство или из стручне области 
машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, положен возачки испит Б категорије, знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о пољопривреди и 
руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, 
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - 
ИПАРД, као и познавање управног поступка, провераваће се усмено; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације провераваће се усмено.

5. Радно место за тржишни информациони 
систем, звање саветник, Одсек за 

пољопривредну базу података, Сектор за 
информационе технологије

2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама или из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање 
рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: знање из области администрације базе 
података и системско-техничке администрације провераваће се писме-
но, путем симулације и усмено - путем интервјуа; познавање Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, познавање Правил-
ника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регис-
трације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдин-
ства, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се 
практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће 
се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

6. Радно место за администрацију Регистра 
пољопривредних газдинстава, звање 

саветник, Одсек за пољопривредну базу 
података, Сектор за информационе 

технологије
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области рачунарске 
науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењер-
ство или научне области математичке науке или организационе науке 
или економске науке ИТ усмерења на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: знање из области администрације базе 
података и системско-техничке администрације провераваће се писме-
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но - путем симулације и усмено - путем интервјуа; познавање Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, познавање Правил-
ника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регис-
трације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдин-
ства, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се 
практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће 
се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84

IV Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на 
адресу: Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 
11050 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава прија-
ва могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких 
органа, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Николета 
Брковић Предојевић, телефон: 011/3020-166.

VII Општи услови за запослење на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра у трајању од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна 
спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство); возачка дозво-
ла за положен возачки испит Б категорије (само за радно место под 
бројем 4). 

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-
рења 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.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама 
Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и у просто-
ријама Управе за аграрна плаћања, Београд, Булевар краља Алексан-
дра 84, почев од 21.03.2016. године, o чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефонским путем или електронском поштом на контак-
те које су навели у пријави.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место, уз навођење уз коју од 
пријава су приложили тражена документа. За сва радна места радни 
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, небла-
говремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Управе за 
аграрна плаћања - www.uap.gov.rs, веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима - www.suk.gov.rs, где се могу погледати описи посло-
ва за сва радна места, на порталу еУправе и на страници и у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких рад-
них места у Стручној служби Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 
2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни суд 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се раднa местa попуњавају: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађег обрађивача 
предмета за нормативну контролу и друге 
поступке, звање млађи саветник, Служба 
за нормативну контролу и друге поступке, 

Стручна служба Уставног суда
1 извршилац, у својству приправника

Опис послова: обавља, уз редовну консултацију и сарадњу са руко-
водиоцем Службе и саветницима Уставног суда, стручне послове из 
надлежности Суда и делокруга рада његових радних тела; учествује 
у пословима обраде мање сложених уставносудских предмета и само-
стално обрађује једноставније предмете; обавља мање сложене стру-
чне послове у обради уставно-судске праксе; обавља послове на ком-
плетирању уставносудске документације; обавља послове на језичкој 
и правнотехничкој редакцији одлука и аката Суда, по закључцима 
Редакционе комисије; води евиденцију о посебним закључцима Суда 
и њиховој реализацији; обавља и друге послове по налогу секретара 
Суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, познавање енглеског или другог светског 
језика и рада на рачунару (Word, Internet).

2. Радно место млађег обрађивача 
предмета у претходној контроли, звање 

млађи саветник, у Одељењу за претходну 
контролу уставних жалби и жалби, Служба 

за поступке по уставним жалбама и 
жалбама, Стручна служба Уставног суда

1 извршилац, у својству приправника

Опис послова: учествује у предузимању радњи у претходном поступ-
ку по уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заме-
ника јавних тужилаца на одлуку о престанку функције, у предметима 
којима је задужен као обрађивач и у тим предметима припрема, уз 
редовну консултацију са начелником Одељења, нацрте налога које Суд 
упућује подносиоцима уставних жалби и жалби ради њиховог уређења 
и дописа којима Суд од државних и других органа и организација 
тражи достављање података од значаја за оцену благовремености и 
допуштености поднете уставне жалбе и жалбе; припрема, уз редовну 
консултацију и сарадњу са начелником Одељења, нацрте решења у 
предметима уставних жалби и жалби; припрема, у сарадњи са секре-
таром Редакционе комисије, нацрте решења за Редакциону комисију; 
прати праксу Европског суда за људска права; обавља послове на ком-
плетирању уставносудске документације; води месечну евиденцију о 
примљеним и решеним предметима у Одељењу и евиденцију о посеб-
ним закључцима Суда који се односе на рад и поступање Одељења 
и њиховој реализацији; по налогу Суда може бити задужен за обра-
ду најједноставнијих предмета у поступку мериторног одлучивања о 
уставним жалбама и жалбама, у ком случају, уз редовну консултацију 
и сарадњу са руководиоцем Службе и саветницима Уставног суда, при-
према нацрт одлуке о поднетој уставној жалби и жалби и, уз редов-
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ну консултацију са секретаром Редакционе комисије, нацрт одлуке за 
Редакциону комисију; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, познавање енглеског или другог светског 
језика и рада на рачунару (Word, Internet).

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
познавање уставноправног система и организације власти у Републи-
ци Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад 
Уставног суда, вештине логичког и аналитичког резоновања и способ-
ност комуникације провериће се усмено; познавање енглеског или 
другог светског језика провериће се увидом у доказ о познавању тог 
језика, а познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај 
доказ не поседује. 

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, провера знања и вештина кандидата обавиће 
се 9. марта 2016. године, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни телефоном или телеграмом на адресе које су навели у својим прија-
вама.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

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

V Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: 
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или уве-
рењe којим се потврђује стручна спрема; доказ о о познавању енглес-
ког или другог светског језика (сертификати, дипломе, потврде о 
положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци), доказ о 
познавању рада на рачунару и радна књижица.

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

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VIII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу: Севера 
Марковић, тел. 011/285-5064.

IX Напомене: Радни однос се заснива на одређено време и траје јед-
ну годину. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у 
општини или у суду, биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

Београд

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, члана 18 став 1, 
члана 19 став 1 и 2, члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интер-
ног 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: 
112-14278/2015 од 22. јануара 2016. године, Републички сеизмолошки 
завод

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Републички сеизмолош-
ки завод, Београд, Ташмајдански парк бб 

II Радно место које се попуњава:

Радно место за комплексну интерпретацију 
сеизмолошких података и израду 

сеизмолошке карте, у звању вишег 
саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из стручне области геолошко 
инжењерство - студијски програм геотехника, геофизика или грађевин-
ско инжењерство - студијски програм грађевинарство или из области 
физичке науке - студијска група физика, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у 
струци; дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање Закона о Републичком 
сеизмолошком заводу - усмено; познавање процедуре дефинисања 
пројектних сеизмичких параметара у циљу израде сеизмолошке кар-
те и противтрусног пројектовања - писмено-симулација; познавање 
методологије за процену сеизмичког интензитета - писмено-симула-
ција; познавање метода за одређивање сеизмичког одговора локал-
ног тла - писмено-симулација; познавање методологије за одређивање 
сеизмичког ризика - писмено-симулација; познавање принципа рада 
сеизмолошких мрежа (аутоматска и ручна обрада података) - усмено; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено. 

III Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републички сеизмолошки 
завод, 11120 Београд 35, поштански фах 16, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Светлана Јововић, тел. 
011/3035-740

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа „Послови“ Нацоналне службе за запошљавање. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
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фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем перио-
ду је стечено радно искуство), оверена фотокопија важеће дозволе 
за управљање моторним возилом Б категорије. 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 у фотокопији 
која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу 
подлежe пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат без поло-
женог државног стручног испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада.
X Провера оспособљености, знања и вештина: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку обавиће се почев од 8. марта 2016. године, од 8,00 
часова у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени теле-
грамом или и-мејлом, на адресе које наведу у својим пријавама. 
Напомене: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног 
бележника, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недо-
пуштене пријаве, биће одбачене. 
Овај оглас објављује се на веб-страници Републичког сеизмолошког 
завода: www.seismo.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, порталу е-Управе, огласној табли Републичког 
сеизмолошког завода и на огласној табли, веб-страници и периодич-
ном штампаном издању огласа „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs 
можете погледати опис послова радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство одбране, Бео-
град

Положај који се попуњава:

Помоћник министра за материјалне ресурсе 
- руководилац Сектора за материјалне 

ресурсе у Министарству одбране, положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи Сектором за материјалне ресурсе, планира 
рад ужих унутрашњих јединица у Сектору као и рад државних служ-
беника и ПВЛ, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов 
рад; дефинише задатке, одобрава планове непосредно потчињених ОЈ 

СМР, предузима мере за извршавање задатака, врши надзор и анализу 
рада управа; доноси смернице за развој логистике, носилац је израде 
концепцијских и доктринарних основа логистике у систему одбране, 
организује анализе функционисања логистичке подршке система одб-
ране и предлаже мере за унапређење исте; координира заједничке 
активности носилаца функција логистике у систему одбране, пред-
ставља Сектор и стара се о сарадњи са ОЈ МО, државним органима 
и организацијама у оквиру своје надлежности; разрађује системске 
задатке и координира израду предлога одлука и решења за чије су 
доношење надлежни министар одбране и Влада Р. Србије; координира 
активности са другим унутрашњим јединицама МО и државним орга-
нима и организацијама одговарајућег нивоа у складу са надлежнос-
тима и законом; води кадровску политику и стара се о усавршавању, 
уздизању и вођењу кадра логистике и доноси одлуке и друга акта у 
складу са овлашћењима; обавља и друге послове по налогу министра 
одбране.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области у оквиру образовно-научних поља природно-математичких 
или друштвено-хуманистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика; 
положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за материјалне ресурсе у Министарству одбране, струч-
на оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - уви-
дом у податке из пријаве и разговором; познавање енглеског језика 
- увидом у доказ о познавању енглеског језика; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје 
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уве-
рење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); 
доказ о познавању енглеског језика.
 
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе 
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испи-
та у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служ-
би за управљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за 
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести 
назив положаја за који се подноси пријава)”.

Администрација и управа 
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Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, од 10 до 
12 часова: Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање 
кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног 
бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства одбра-
не, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-Управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-652

Административно-технички послови
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 
6 Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посебни услови: средње образовање у 
четворогодишњем трајању из правне или економске области или гим-
назија, најмање 6 месеци радног стажа, положен државни стручни 
испит. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању 
посебних услова, и то: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој 
врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију радне књижи-
це, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, као и доказе о испуњавању општих услова за рад у 
државним органима и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење осно-
вног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак 
за дела која се гоне по службеној дужности, доказ да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или 
овереној фотокопији, не старијим од 6 месеци, подносе се Општин-
ском правобранилаштву градске Општине Младеновац, Јанка Катића 
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови праћења рада и развоја јавних 
предузећа

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: ВСС стечена на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, област правне науке, стечено звање дипломирани правник или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, у образов-
но-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економске 
науке, стечено звање дипломирани економиста, једна година радног 
искуства и положен стручни испит. Поред наведених услова, кандидат 
мора да испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, 
број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 
81/2005, 83/2005, 23/ 2013 - одлука Уставног суда), а то су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотоко-
пија дипломе о стручној спреми, потврда да није осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 

чини неподобним за обављање послова у државном органу и одгова-
рајућа здравствена способност, која се доказује лекарским уверењем, 
након доношења одлуке о избору. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова огласа доставити на адресу: Општинска управа Бор, Моше Пија-
де 3, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве поднете без потребних дока-
за неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Шеф протокола
на одређено време од 24 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера - дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности; 1 година радног 
стажа; држављанство Републике Србије; пунолетство; општа здрав-
ствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Документе поднети у оригиналу или овереном препису. Захтеви се 
подносе путем поште или на шалтеру Општинске управе, са назнаком 
„За оглас“. Неблаговремено поднети и непотпуни захтеви неће се раз-
матрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Светозара Марковића 2

Регистратор регистра обједињењих 
процедура - референт обрађивач

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, односно завршене мас-
тер академске студије у научно-образовном пољу техничко-технолош-
ке науке - област грађевинско инжењерство или архитектура или висо-
ко образовање стечено у складу са прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је изједначено 
са академским звањем мастер грађевинског или архитектонског смера 
и положен државни стручни испит. Право пријаве на оглас имају сва 
лица која испуњавају наведене услове као и опште услове прописане 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве са пот-
пуном документацијом којом се доказује испуњеност услова слати на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

КИКИНДА
ОПШТИНА КАЊИЖА
ОПШТИНСКА УПРАВА

24420 Кањижа, Главни трг 1

За заснивање радног односа на одређено време - на 
годину дана, за вршење послова и радних задатака:

Послови из области грађевинарства
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, дипломирани инжењер грађевинарства, 
најмање годину дана радног стажа, положен државни стручни испит, 
пробни рад у трајању од три месеца. Знање језика који су у службеној 
употреби на територији општине.

Послови из области урбанизма - 
приправник

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, мастер инжењер пејзажне архитектуре. Знање 
језика који су у службеној употреби на територији општине.

Администрација и управа 
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Послови туризма, културе, спорта и 
омладине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стручни туристички менаџер, 
положен стручни испит за рад у државним органима, три године рад-
ног стажа, пробни рад у трајању од три месеца. Знање језика који су у 
службеној употреби на територији општине.

ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, да против лица није 
стављен захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи 
и није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
за која се гоњење предузима по службеној дужности. Уз пријаву кан-
дидати подносе следеће документе: оверену копију дипломе, оверену 
копију уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о рад-
ном искуству у струци, оверену копију уверења о држављанству, ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, уверење о здравственој 
способности (не старије од шест месеци), уверење да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, уверење да против лица није стављен захтев 
за покретање истраге, одређених истражних радњи и није подигнута 
оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење 
предузима по службеној дужности. Пријаве се подносе у року од осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, у затвореној 
коверти, на следећу адресу: Општинска управа Општине Кањижа, 
Главни трг 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Пријава на јавни оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШТРПЦЕ

38236 Штрпце

Директор Дома културе „Свети Сава”
у Штрпцу

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан; да има висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године из области културе, права или економије; најмање три 
године радног искуства; да није члан органа политичке странке, однос-
но да му је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; да није осуђиван за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности. О свим напред наведеним 
условима кандидати треба да поднесу одговарајуће доказе. Докази се 
достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса кандидати могу да поднесу у писар-
ници Општине Штрпце, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова, 
или путем поште на адресу: Општина Штрпце, секретару привреме-
ног органа, Главна бб, 38236 Штрпце. Пријаве са документацијом дос-
тављају се са назнаком: „Пријава на конкурс”. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремено 
достављена и непотпуна документација неће бити разматрана.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-130

Извршилац за послове радних тела и 
одборника Скупштине града

у Одељењу за послове радних тела и одборника, на 
одређено време од 12 месеци, у Секретаријату за 

послове Скупштине града Крагујевца

УСЛОВИ: чланом 6 Закона о радним односима у државним органима 
прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има прописану стручну спрему, да није осуђивано за 

кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред 
општих услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и посебне 
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Секретаријату за послове Скупшти-
не града Крагујевца, и то: да имају високу стручну спрему, односно 
завршен факултет у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука, стручне области: правне или економске науке, 
менаџмент и бизнис, политичке науке, културолошке науке и комуни-
кологија, социолошке науке и филозофија, високо образовање стечено 
на студијама другог степена или првог степена у трајању од најмање 
4 године и са 240 ЕСПБ (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске, специјалистичке струковне сту-
дије наведених области), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, у складу са прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), положен државни 
стручни испит и најмање 1 година радног стажа. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе 
о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију радне књижице, уверење о поло-
женом државном стручном испиту, уверење да се против пријавље-
ног кандидата не води кривични поступак, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа 
-Крагујевац). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова, који се не 
враћају подносиоцу пријаве него остају у Секретаријату, достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Послови издавања употребних дозвола
у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове, на 

одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: високо образовање из научне или стручне области прав-
них наука или техничко технолошких наука – грађевинско-геодетског 
инжењерства, на студијама другог степена обима 240 ЕСПБ бодова 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије; специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године (VII/1 степен стручне спреме по 
Закону о високом образовању који се примењивао до ступања на снагу 
Закона о високом образовању који је објављен у „Сл. гласнику РС” бр. 
76/2005); положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару, три године радног искуства у струци.

Послови дечије заштите
у Одељењу за привреду и друштвене делатности, на 
одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области друштвено хуманистичких наука - правних, на студијама првог 
степена обима 180 ЕСПБ бодова (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године (VI сте-
пен стручне спреме по Закону о високом образовању који се примењи-
вао до ступања на снагу Закона о високом образовању објављеног у 
„Сл. гласнику РС“ бр. 76/2005), 9 месеци радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас приложе следеће: извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), доказ да се против кандидата не води истрага нити 

Администрација и управа 
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је подигнута оптужница, доказ да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државним 
органима. Документа се предају у оригиналу или оверене фотокопије 
истих. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Аранђело-
вац, Венац слободе 10, за начелника Општинске управе Аранђеловац, 
уз назнаку: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
прописано је да се у радни однос у државном органу може примити 
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова у државном органу; 
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су 
предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи за имовину и то: да има високо образо-
вање на студијама другог степена - 240 ЕСПБ бодова (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, без радног искуства у степену стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал, уверење о 
држављанству - оригинал, уверење да се против пријављеног канди-
дата не води истрага (основни суд, уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац ) 
и лекарско уверење - оригинал. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на 
горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦА
ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА 
15300 Лозница, Карађорђева 2

Секретарица
у Одељењу за локални економски развој, на 

одређено време до повратка запосленог коме мирује 
радни однос

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног иску-
ства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о општој здравственој способности; уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, не старије од 6 месеци; уверење да про-
тив кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, 
не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству. Напомена: доказ о 
испуњености услова у погледу опште здравствене способности канди-
дати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења 
решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребним доку-
ментима подносе се начелнику Градске управе, преко Писарнице града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови утврђивања права на додатак на 
децу

у Одсеку за друштвену бригу о деци, у Одељењу за 
друштвене делатности, на одређено време од 12 

месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно основне студије у трајању од 4 годи-
не друштвеног смера, 1 година радног искуства и положен државни 
стручни испит.

Стручни сарадник задужен за односе са 
грађанима

у Кабинету градоначелника, на одређено време од 
12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, 1 година 
радног искуства, положен државни стручни испит. 

Сарадник за стратешко планирање, 
припрему и имплементацију развојних 

пројеката од економског значаја
у Одсеку за развој и реализацију пројеката, у 

Одељењу за локални економски развој, на одређено 
време од 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хума-
нистичких наука, односно основне студије у трајању од четири године 
друштвеног смера, 1 година радног искуства и положен државни 
стручни испит.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и 
посебне услове, а доказ о томе поднеће на горенаведену адресу, са 
следећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми; доказ о 
радном искуству; уверење о положеном државном стручном испиту; 
радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављивања 
овог огласа). Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
начелник Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 15 
дана од дана истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији, неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
21470 Бачки Петровац, Коларова 6

Послови трезора 
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије, да 
има прописану стручну спрему, да испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, 
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; високо 
образовање из научних области економских наука у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије, односно на одго-
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варајућим основним студијама у трајању од најмање четири године), 
положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства 
у струци на рачуноводственим пословима, познавање словачког јези-
ка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа 
подносе се Општинској управи Општине Бачки Петровац, начелнику 
Општинске управе, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Секретар Општинског већа - шеф Службе 
председника општине и Општинског већа 

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије, да 
има прописану стручну спрему, да испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, 
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; висо-
ко образовање из научне области правне науке у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године), односно 
на одговарајућим основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит, најмање једна година рад-
ног искуства у струци, познавање словачког језика. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се Општин-
ској управи општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНА БЛАЦЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
18420 Блаце, Карађорђева 4

тел. 027/371-110

Послови из области грађевинарства
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме грађевинске струке, једна година 
радног искуства на истим или сличним пословима. Уз пријаву на оглас 
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из 
књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу и уверење 
о здравственој способности. Рок за подношење пријаве је 5 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 31.03.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија општег смера, 3 годи-
не радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених 
услова кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидат треба 
да достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлеж-
ног суда да није осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уве-
рење о здравственој способности доставља се након доношења одлуке 
о избору кандидата.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566, локал 101

Општи и административни послови
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање стече-
но у четворогодишњем трајању, друштвеног смера; познавање рада 
на рачунару; 1 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и 
то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стече-
ном радном искуству у струци, доказ о познавању рада на рачунару 
(сертификат, оверена копија сведочанства, уколико је лице похађало 
предмет информатике и рачунарства у средњој школи, оверена изјава 
о познавању рада на рачунару и др.). Уверење о здравственој спо-
собности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику 
Градске управе, са назнаком: „За оглас - Општи и административни 
послови“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Информације на телефон: 022/610-566, локал 101.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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

Заменик начелника Општинске управе
на одређено време, до повратка привремено одсутне 

заменице начелника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, 
положен испит за рад у државним органима и најмање 5 година радног 
искуства у струци. Доказ о испуњености услова: уверење о држављан-
ству, (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу); уверење  полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци); копија 
личне карте; лекарско уверење о општој здравственој способности (по 
доношењу одлуке о избору кандидата); диплома о стеченој стручној 
спреми, потврда или уверење о радном искуству, уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на оглас са биографијом (CV) доставе доказе 
о испуњавању услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови“. Одлу-
ка о постављењу између пријављених кандидата биће донета у року 
од 15 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општинска управа Општине Инђија, 
Инђија, Цара Душана 1, или на писарници Општинске управе Општине 
Инђија, са назнаком “Пријава на оглас за заменика начелника Општин-
ске управе“. 

СУБОТИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Директор
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима, треба да испуњавају и услове пред-
виђене Статутом Туристичке организације Општине Бачка Топола и 
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да имају: високу стручну спрему са најмање 2 године радног искуства, 
односно вишу стручну спрему са 3 године радног искуства или средњу 
стручну спрему са 4 године радног искуства на руководећим местима и 
познавање једног светског језика. Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење 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 директора, уверење о 
радном искуству, доказ о познавању једног светског језика и уверење 
о општој здравственој способности. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

УЖИЦЕ
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 34
тел. 031/831-151

Стручни сарадник за приватно 
предузетништво, туризам и угоститељство

на одређено време 12 месеци 

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани економиста са најмање 
1 годином радног искуства у струци и положеним државним стручним 
испитом. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању VII степен - дипломирани 
економиста, потврду послодавца о радном искуству или други доказ о 
радном искуству, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и доказе о испуњавању општих услова за рад у државним орга-
нима, и то: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о општој здравственој способности, доказ да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве по огасу подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа 
Чајетина, Александра Карађорђевића 34, 31310 Чајетина, са назнаком: 
„Пријава на оглас”.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,
ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Административно-технички послови и 
послови извршења рушења бесправно 

подигнутих објеката
у Одељењу за инспекцијске послове, на одређено 

време до 24 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и да није кривично осуђиван, као и 
посебне услове: IV степен стручне спреме, завршена гиманзија, еко-
номска, грађевинска, правно-биротехничка или друга одговарајућа 
средња школа; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас 
кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење о 
положеном стручном испиту, уверење да није осуђиван за кривична 
дела, уверење да се против њега не води истрага за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способности и личну и радну биогра-
фију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата 
- административно-технички послови и послови извршења рушења 
бесправно подигнутих објеката - пријава на оглас (име и презиме) - не 
отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писар-
нице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урба-
низам и комуналне послове).

Послови књиговодства буџета друштвених 
делатности

у Одељењу за финансије, на одређено време до 24 
месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да није под истрагом и да није кривично осуђиван, као и посебне 
услове: IV степен школске спреме економског смера, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног 
искуства. Уз пријаву на оглас кандидат подноси следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, уверење 
да није осуђиван за кривична дела, уверење да се не води истрага за 
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и 
радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити 
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор 
кандидата - за послове књиговодства буџета друштвених делатности 
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити 
путем поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Комунални инспектор
у Одељењу за инспекцијске послове, на одређено 

време до 24 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и кривично осуђиван, као и посебне 
услове: стечено високо образовање другог степена, односно заврше-
не мастер академске студије или високо образовање стечено у скла-
ду са прописима који су важили до ступања на снагу закона којим 
се уређује високо образовање и које је законом изједначено са ака-
демским називом мастер или да има вишу стручну спрему, положен 
стручни испит за рад у органима управе, најмање три године радног 
искуства. Уз пријаву на оглас кандидат подноси следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, уверење 
да није осуђиван за кривична дела, уверење да се не води истрага за 
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и 
радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити 
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор 
кандидата - комунални испектор - пријава на оглас (име и презиме) 
- не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове).

Послови утврђивања права на дечији 
додатак

у Одељењу за друштвене делатности, на одређено 
време до 24 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и кривично осуђиван, као и посеб-
не услове: стечено високо образовање из научне области правне нау-
ке или политичке науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни 
испит за рад у органима управе, најмање једна година радног стажа. 
Уз пријаву на оглас, кандидат подноси следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном 
стажу, уверење о положеном стручном испиту, уверење да није осуђи-
ван за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способности и личну и радну биогра-
фију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата 
- за послове утврђивања права на дечији додатак - пријава на оглас 
(име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лич-
но, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални раз-
вој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Администрација и управа 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Скупштински послови и послови израде 
електронске базе локалних прописа

у Одељењу за послове органа града, на одређено 
време до 24 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није под истрагом и кривично осуђиван, као и посебне 
услове: стечено високо образовање из научне области правне науке 
или економске науке на основним студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајњу од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање једна година радног стажа. Уз пријаву 
на оглас, кандидат подноси следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном стажу, 
уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном доку-
ментацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За избор кандидата - за скупштинске послове и посло-
ве израде електронске базе локалних прописа - пријава на оглас (име 
и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, 
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове).

ГРАД ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ

ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Административни послови
за Градско веће, у Одељењу за послове органа града, 

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује 
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове и то: 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; 
Б) посебне услове и то: IV степен стручне спреме, завршена гимна-
зија или економска школа; положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање једна година радног искуства. Уз пријаву 
на оглас, као доказе о испуњености услова, кандидати подносе сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном 
испитуза рад у органима државне управе; уверење да лице није осуђи-
вано за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична 
дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну био-
графију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затворе-
ној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата 
- за административне послове за Градско веће - пријава на оглас (име 
и презиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично, 
на шалтеру писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове). 

Административни послови
за Скупштину града, у Одељењу за послове органа 

града, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује 
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове и то: 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 

здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; 
Б) посебне услове и то: IV степен стручне спреме, завршена гимна-
зија или економска школа; положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на 
оглас, као доказ испуњености услова кандидати подносе следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испитуза рад 
у органима државне управе; уверење да лице није осуђивано за кри-
вична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење 
о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Прија-
ве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за админи-
стративне послове за Скупштину града - пријава на оглас (име и прези-
ме) - не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове).

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел. 013/862-250

Стручни послови из области грађења и 
урбанизма

на одређено време од две године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чине неподобним за обављање послова у државном орга-
ну; VII/1 степен стручне спреме, грађевински, архитектонски, правни, 
рударско-геолошки факултет; да има 1 годину радног искуства; поло-
жен стручни испит за рад у државним органима. Пријаве поднети у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горе-
наведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Заменик начелника
Градске управе Града Зајечара, на период од 5 

година

УСЛОВИ: висока стручна спрема - завршен правни факултет, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 5 годи-
на радног искуства у струци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком 
„За оглас“ или лично предати у Градски информативно-услужни цен-
тар.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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         Трговина и услуге

СЗТР „ПЕНЏЕР МОДЕ“
11000 Београд, Краља Милана 54

тел. 011/289-3929

Шивач
УСЛОВИ: без обзира на занимање, радно искуство у шивењу, пре-
правци одеће од коже, текстила и крзна. Кандидати треба да се јаве 
на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

EURONET SERVICES ДОО
11070 Нови Београд

Шпанских бораца 3б, IV спрат

Развој и имплементација софтвера
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, ФОН, ПМФ, ЕТФ, 
виша или средња школа информатичког смера, пожељно позна-
вање RPG/400, CL/400, SQL/400, ILE, DB2/400, Java/J2EE/JSP, знање 
MS Office, SQL сервер, Databases, XML, знање енглеског језика (виши 
ниво), спремност на путовања у иностранство по потреби, пробни рад 
6 месеци.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ЛЕНА ПЛУС“
11070 Нови Београд, Народних хероја 9

тел. 069/265-28-39

Женски фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању, рад-
но искуство 1 година.

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

тел. 066/840-44-03

Перач аутомобила
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме у било ком занимању, возач-
ка дозвола Б категорије. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања.

INCOM TRADING DOO
11030 Београд, Ратка Митровића 45

Комерцијалисткиње/Комерцијалисти
6 извршилаца

Опис посла: менаџери продаје за Београд, обилазак малопродајних 
објеката на територији Београда.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, кандидати са пребива-
лиштем у Београду, плата до 90.000 динара нето. CV пошаљите на: 
office@incom.co.rs (За комерцијалисте).

ОЛИВИНИ
11000 Београд, Јужни булевар 103

тел. 011/2836-045

Шивач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до II степена стручне спреме, без обзира на зани-
мање, могу се јавити и кандидати без радног искуства, са завршеним 
курсом и лица са искуством. Кандидати треба да се јаве на и-мејл: 
olivinibeograd@gmail.com или на контакт телефон: 011/2836-045. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ATRIUM CONSULTING DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 165а
тел. 011/220-58-10

Помоћник баштована - чистач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме у било ком занимању, радно иску-
ство 6 месеци, искуство у чишћењу пословног простора, возачка доз-
вола Б категорије, пробни рад 6 месеци.

INCARNATO DOO
Београд - Стари град, Краља Петра 58 

тел. 069/11-54-575
e-mail: incarnatopancevo@gmail.com 

Варилац
за рад у Панчеву

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, енглески језик - средњи ниво, 
пробни рад 1 месец. Напомена: кандидат треба да је пријављен на 
евиденцију НСЗ минимум 6 месеци. 

Рачуновођа
за рад у Панчеву

УСЛОВИ: лице ће обављати књиговодствено - рачуноводствене посло-
ве; лиценцирани овлашћени рачуновођа; основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - средњи 
ниво; пробни рад 6 месеци. Потребно је да лице поседује лиценцу за 
рад. Напомена: кандидат треба да је пријављен на евиденцију НСЗ 
минимум 6 месеци. 

ОСТАЛО: Слање пријава путем и-мејла: incarnatopancevo@gmail.com, 
лице за контакт: Марија Бузејка.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад 
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отво-
реност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; 
креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад 
под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редов-
но извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање 
тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућ-
ност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

Трговина и услуге
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад 
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отво-
реност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; 
креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад 
под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних 
контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пра-
тећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта 
осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања 
АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућ-
ност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено 
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад 
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отво-
реност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; кре-
ативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и 
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месеч-
ног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контака-
та; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља 
осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом докумен-
тацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама 
уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно 
посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проши-
рење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, односно осигура-
ника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним 
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стру-
чне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у оси-
гурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик (виши ниво); познавање тржишта 
и поседовање добрих пословних контаката; изражена способност за 
тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; 
израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама 
и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење 
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним 
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горе-
наведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. 
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

ПИВАРА „ТРОН“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Олге Алкалај 18

Технолог у пивари
за рад у Обреновцу

УСЛОВИ: VII степен стручне сореме - дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије; радно искуство од 24 месеца у пиварској индустрији. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да се јаве на контакт 
телефон: 063/8383-796.

„ДИА ЛАБ“ ПОЛИКЛИНИКА
11000 Београд, Радослава Грујића 1

тел. 011/344-8723
e-mail: dialab.office@gmail.com

Административно-књиговодствени радник
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, економског смера; 
пожељно положен стручни испит - лиценца; потребно радно искуство 
у књиговодству/рачуноводству; основна информатичка обука - MS 
Office; енглески језик - средњи ниво. Кандидати треба да се јаве на 
контакт телефон: 011/344-8723 или да поштаљу CV на e-mail: dialab.
office@gmail.com.

„АС МАЦУРА“ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 232б

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно иску-
ство 4 године на наведеним пословима, самосталан ауто-механичар са 
познавањем свих или већине типова возила, пожељна вештина варио-
ца и бар основно познавање електрике и компјутерске дијагностике, 
основно познавање програма Autodata и сналажење на интернету, 
возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец.

Ауто-лакирер - фарбар
припрема за фарбање

2 извршиоца

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радно искуство 4 године на наве-
деним пословима, одлично знање припреме возила за фарбање (нано-
шење и обрада гита - филера), пожељно знање фарбања - лакирања 
и полирања.

ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адресу или на и-мејл: bogoljub@
macura.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

АУТЛЕТ
„ТРИСТА ЧУДА“ ДОО

25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 24
e-mail: outlettristacuda@gmail.com

Продавац у бутику
на одређено време од 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, пробни 
рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. 
Рок за пријављивање на конкурс је до 07.03.2016. године.

SUR “FAST FOOD KORZO”
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 3

тел. 068/518-48-31

Припрема и продаја хране
на одређено време до повратка одсутног радника 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељске или туристич-
ке струке, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец.

СЗКР “НАГ”
11070 Нови Београд, Гандијева 116

тел. 063/861-46-28

Шивач конфекције
на одређено време до 6 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец.

ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ ПР
ИЗВРШИТЕЉ
34000 Крагујевац

e-mail: Nemanja.Matic@nsz.gov.rs

Правни техничар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању; возачка доз-
вола Б категорије и знање рада на рачунару. Заинтересовани кандида-
ти своје радне биографије достављају на и-мејл: Nemanja.Matic@nsz.
gov.rs, најкасније до 29.02.2016. године.

DOO BIG-TRADE
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
e-mail: bigtrade@neobee.net

Возач доставног возила
на одређено време од 12 месеци 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању возач друмског возила, 
возачка дозвола Б категорије, 1 година радног искуства, пробни рад 6 
месеци. 

Месар
на одређено време од 12 месеци 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању месар, пробни рад 6 
месеци. 

Котлар
на одређено време од 12 месеци 

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме у занимању котлар - казанџија, 
пробни рад 6 месеци и 1 година радног искуства. Пријаве слати мејлом, 
јављање кандидата на контакт телефон: 021/6413-619.

ТР “ЛЕДЕНИ БРЕГ БГ”
21460 Врбас, Маршала Тита 113

тел. 065/4608-497

Трговац 
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, проб-
ни рад 1 месец, рад у сменама. Јављање кандидата на контакт тел. 
065/4608-497.

ПР ФРИЗЕРСКИ СТУДИО
“MADEMOISELLE I”

21000 Нови Сад, Народног фронта 47
тел. 062/439-147

Мушко - женски фризер
на одређено време 

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању фризер, пробни рад 
1 месец. Јављање кандидата на контакт телефон: 062/439-147.

SECURITAS SERVICES DOO
Нови Београд, Милентија Поповића 9

Службеник обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

100 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, пожељно: знање рада на 
рачунару, знање енглеског језика, уверење ППЗ, завршена обука за 
руковање ватреним оружјем. Долазе у обзир само кандидати који нису 
кажњавани и који се налазе на евиденцији НСЗ минимум 6 месеци. Рок 
за пријем пријава је 30 дана.

СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ
31320 Нова Варош

тел. 033 64 085
e-mail: sloznabraćazoraninele@gmil.com

Менаџер хотела
место рада: „Златарски бисер“ Бабића Брдо, Нова 

Варош
УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме економска струка или 
менаџмент, са 3 године радног искуства на пословима организације 
рада, по модућству знање страног језика. Рад на одређено време. Пла-
та по договору, обезбеђена храна и превоз.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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     Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за држављане 
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу 

са Споразумом о посредовању и привременом 
запошљавању радника, држављана Републике 

Србије у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица на месту 
асистента за здравствену негу до признавања дипломе у СР Немач-
кој, а после признавања дипломе рад на пословима квалификованог 
здравственог радника

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и запослени кандида-
ти, без обзира да ли су пријављени на евиденцију Националне служ-
бе за запошљавање; минимум средња медицинска школа (IV степен); 
медицинска сестра - техничар општег или педијатријског смера.

ОСТАЛО: Познавање немачког језика на минимално А2 нивоу, пре-
ма Европском референтном оквиру за језике (опис ниже у тексту); 
предност ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 
нивоу или вишем, према Европском референтном оквиру за језике; 
положен стручни испит за медицинску сестру/техничара општег или 
педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском референтном 
оквиру за језике:

А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе који су 
у вези са областима непосредног значења (на пример: информације 
о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У 
стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које 
се односе на једноставну и директну размену информација о познатим 
и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним речима опише 
своје порекло и образовање, непосредно окружење и ствари везане за 
непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се упо-
требљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржаји-
ма везаним за посао, школу, слободно време, итд. У стању је да се 
снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања 
у земљама немачког говорног подручја. У стању је да се јасно и смис-
лено изрази о познатим темама и областима личног интересовања. У 
стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, 
наде и циљеве и да укратко образложи своје планове и ставове.
Радно искуство: Предност ће имати кандидати са актуелним радним 
искуством у струци. Пожељно је да радно искуство у струци није ста-
рије од 3 године.

Услови рада и боравка
Врста радног односа: на одређено време на позицији асистента за 
здравствену негу, односно до нострификације дипломе за здравстве-
ног радника. Након нострификације дипломе радни однос се може 
засновати и на неодређено време, на позицији здравственог радни-
ка, а запослени има могућност да након одређеног периода, у скла-
ду са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за 
добијање сталне боравишне дозволе.
Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима СР 
Немачке, нострификација дипломе за здравственог радника је оба-
везна најкасније у року од 12 месеци од заснивања радног односа на 
одређено време.

Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања 
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална одступања.
Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, 
односно пружа подршку у проналажењу истог, а запослени у целости 
или делом партиципира у трошковима.

Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији Република 
Србија - СР Немачка сноси послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком јези-
ку (пример за писање пропратног писма можете преузети у органи-
зационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних 
центара); радна биографија/CV на немачком и српском језику (пример 
можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама 
миграционих сервисних центара); диплома завршене школе (оверена 
копија); доказ о положеном стручном испиту (оверена копија); доказ о 
радном искуству (копија радне књижице или потврда од послодавца); 
сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандидате који посе-
дују сертификат (копија). Поседовање сертификата о стеченом знању 
немачког језика није неопходно за учешће на конкурсу. Непотпуна 
документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који 
су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање 
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, 
лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За запошља-
вање радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат Triple Win“. 
Кандидати који нису пријављени на евиденцију Националне службе 
за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адре-
су: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београда, 
Сервисни миграциони центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За 
запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат 
Triple Win“. Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и 
термину обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple Win са пред-
ставницима Немачке савезне агенције за рад. Разговор ће се водити 
на немачком језику. Након обављеног интервјуа биће организовано 
језичко тестирање.
Кандидати који буду изабрани од стране представника Немачке аген-
ције за рад биће укључени у пројекат „Triple Win“ - регионалне сарадње 
на миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у 
припреми, проналажењу посла, одласку (добијање радне дозволе и 
визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат „Triple Win“ - у организа-
цији Немачке агенције за рад (БА) и Немачког друштва за међународну 
сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни 
курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документа-
цију, након укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да 
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан).
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 2407-730

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

тел. 018/501-213

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/3300-38

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/4125-31

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

тел. 036/3020-29

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

тел. 030/4531-21, 4531-23

Рок за достављање документације: 24.06.2016.

Медицина
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ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са 

боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен струч-
не спреме, положен стручни испит. Кандидат мора да испуњава пси-
хофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима 
рада и сменски рад. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рођених; диплому о завршеној 
школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сва чети-
ри сведочанства; потврду о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице; уверење са евиденције Националне службе за запо-
шљавање. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донето лично у писар-
ницу Опште болнице Параћин или послати на наведену адресу. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50 52 73

Медицински техничар - сестра општег 
смера

пробни рад од 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, стече-
но стручно звање медицинског техничара - сестре општег смера (IV 
степен стручне спреме). Радно искуство на пословима медицинског 
техничара - сестре у стационарној здравственој заштити у трајању од 
најмање 2 године. Положен стручни испит са одговарајућим степеном 
стручне спреме; кандидат мора да испуњава психофизичку и здрав-
ствену способност за рад у сменама.

Медицински техничар - сестра 
гинеколошко-акушерског смера 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушер-
ског смера, стечено стручно звање медицинског техничара - сестре 
гинеколошко-акушерског смера (IV степен стручне спреме). Радно 
искуство на пословима медицинског техничара - сестре у стационарној 
здравственој заштити у трајању од најмање 2 године. Положен струч-
ни испит са одговарајућим степеном стручне спреме. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сменама.

Лабораторијски техничар 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - лабораторијски тех-
ничар, стечено стручно звање медицинског техничара - сестре - лабо-
раторијски техничар (IV степен стручне спреме). Радно искуство на 
пословима медицинског техничара - сестре у стационарној здравстве-
ној заштити у трајању од најмање 2 године. Положен стручни испит са 
одговарајућим степеном стручне спреме. Кандидат мора да испуњава 
психофизичку и здравствену способност за рад у сменама.

Физиотерапеут
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена висока/виша медицинска школа физиотерапеу-
та, стечено стручно звање физиотерапеута (VI степен стручне спре-
ме). Радно искуство на пословима медицинског техничара - сестре у 
стационарној здравственој заштити у трајању од најмање 2 године. 
Положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме. 
Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност 
за рад у сменама.

Виши медицински техничар општег смера
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена висока/виша медицинска школа општег смера (VI 
степен стручне спреме). Радно искуство на пословима медицинског 
техничара - сестре у стационарној здравственој заштити у трајању од 
најмање 2 године. Положен стручни испит са одговарајућим степеном 
стручне спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здрав-
ствену способност за рад у сменама.

ОСТАЛО: Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим 
критеријумима: просечна оцена током школовања; радно искуство. По 
извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг-листа. Ранг-лис-
та није обавезујућа. На основу ранг-листе врши се избор кандидата 
за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор и по потреби извршиће се психолошко тестирање кандидата и/
или други тестови. Коначна одлука о избору кандидата неће зависити 
од броја бодова на прелиминарној ранг-листи. Уз пријаву се подно-
се, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; сведочанства за сваки разред средње школе за меди-
цинске техничаре - сестре са средњом школском спремом; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију 
радне књижице; кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
и-мјел адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 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). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови“. Оглас се објављује и на интернет презента-
цији Министарства здравља и интернет презентацији Клиничког цен-
тра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремач - хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: диплому о завршеној основној школи; потврду Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење или 
потврду о радном искуству; биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/хигије-
ничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицина
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ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ „АЧА“
21000 Нови Сад, Бате Бркића 32

тел. 063/431-837
e-mail: anjae@eunet.rs

Зубни техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању зубни техничар, проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на контакт телефон 063/431-837. 
Рок за пријављивање на конкурс је 20 дана.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Служби за прикупљање крви, тестирање, 

производњу продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време од 3 месеца

2 извршоца

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала 
потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а 
према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане доку-
ментације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у 
изради документације система квалитета, примени исте и предлаже 
промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада, врши над-
зор над радом техничара IV степена образовања, води рачуна о пра-
вилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне 
средине, обавља и друге послове из делокруга рада техничара Служ-
бе, задужен је за хигијенско одржавање опреме и радних површина, 
за свој рад одговара главном техничару Службе, лекару специјалисти, 
начелнику Службе, врши пријем добровољних давалаца (ДДК), регис-
трацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, 
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, провера 
вредност хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвно 
групну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заво-
ду и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви 
за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за 
време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учест-
вује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на тере-
ну, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз 
спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за про-
изводњу продуката од крви, уз спроводну листу. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме - 
медицинска школа лабораторијског или општег смера. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе - уверења о завршеној медицинској школи лабо-
раторијског или општег смера, фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве се под-
носе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком “За оглас” или непо-
средно управи Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног 
дана од 7 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Оглас објављен дана 13.01.2016. године у публикацији 
“Послови” поништава се у целости. 

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81

тел. 017/452-210

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописани Законом о раду 
мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински или стома-
толошки факултет, специјализација из гране медицине или стомато-
логије која је из делатности Дома здравља Трговиште, најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите или завршен 
економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области 
здравствене заштите. Докази: оврена фотокопија дипломе о заврше-
ном медицинском или стоматолошком факултету, оверена фотокопија 
дипломе о завршеној специјализацији из гране медицине која је из 
делатности Дома здравља Трговиште, потврда о дужини радног ста-
жа, потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за 
кривична дела против здравља људи, оверена фотокопија дипломе о 
завршеном економском или правном факултету, оверена фотокопија 
дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите. Уз тра-
жену документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок за 
подошење тражене документације је 15 дана од дана објављивања.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за 
плућне болести Стационара Клинике за педијатрију, 

на одређено време до повратка запослене са 
боловања 

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу струч-
ну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, положен 
стручни испит, лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу 
или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у 
именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија рад-
не књижице, уговора о раду, потврда послодавца), кратка биографија 
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адре-
сом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати. 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 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања). Пријаве се предају у 
затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем 1 медицинске сестре - техничара на 
Одељењу за хроничне плућне болести”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.
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ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Франше Д’Епереа 5

Возач
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме 
- возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година рад-
ног искуства на пословима возача. Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, потврду о 
радном искуству на пословима возача. Пријаве на оглас послати пре-
поручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног 
места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на 
неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да доста-
ви: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започе-
тој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај о извршеном 
претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уве-
рења да се против кандидата не води истрага или кривични посту-
пак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М 
образац.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО
Неготин - Душановац, Дупљанска бб

тел. 019/570-450, 063/1194-006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког дома.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник. 
Рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз. Конкурс траје 
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем 
телефона, лице за контакт: Жикица Бадић.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине
на Клиници за анестезију и интензивно лечење

Опис послова: под руководством начелника одељења и у сарадњи 
лекара специјалисте обавља све дужности лекара опште праксе; под 
надзором начелника одељења и уз помоћ лекара специјалисте учест-
вује у спровођењу савремених метода лечења. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, меди-
цински факултет, лиценца лекарске коморе, радно искуство у струци 
минимум једна година. Радно време пре подне и дежурства. Канди-
дати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова 
(копија дипломе о завршеном медицинском факултету, лиценце лекар-
ске коморе), потврду о радном искуству у струци, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаву доставити 
у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, 
на горенаведену адресу.

Лекар специјалиста неуролог
на Клиници за васкуларну хирургију

Опис послова: ради све послове из домена своје специјалности у ста-
ционарним и амбулантно-поликлиничким условима; стара се о вођењу 
медицинске документације о пацијенту и исту потписује; ради све дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран 
је начелнику одељења.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, меди-
цински факултет, завршена специјализација из неурологије, обученост 
за извођење ултразвучне неуролошке дијагностике, лиценца лекарске 
коморе, радно искуство у струци минимум једна година. Рад у смена-
ма. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености 
услова (копија дипломе о завршеном медицинском факултету, дипло-
ме о завршеној специјализацији, лиценце лекарске коморе), потврду 
о радном искуству у струци, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком радног места за које се конкурише, на горенаведену 
адресу.

Радиолошки техничар
у Служби за инвазивну кардиоваскуларну 

дијагностику и терапију

Опис послова: обавља све послове из домена своје стручности; при-
према апарате за рад и стара се о њиховој исправности; учествује 
у припреми пацијената за спровођење процедура; води прописану 
медицинску документацију; стара се о пацијенту пре и после интер-
венције; одговоран је за правилну употребу средстава рада и заштите. 

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; висока/
виша медицинска школа, смер радиолошки техничар; лиценца Коморе 
медицинских сестара и техничара; радно искуство у струци минимум 
једна година; обученост за рад и познавање метода рада и процедура 
инвазивне дијагностике. Рад у сменама. Кандидати уз пријаву подносе 
CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија дипломе о завр-
шеној вишој медицинској школи - смер виши радиолошки техничар, 
лиценце Коморе медицинских сестара и техничара), потврду о радном 
искуству у струци, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној коверти, са 
назнаком радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

Медицинска сестра инструментарка
у Служби за инвазивну кардиоваскуларну 

дијагностику и терапију - техничар

Опис послова: позива и евидентира пацијента у протокол; припрема 
пацијента за интервенцију медикаментном тарапијом; припрема и 
прање поља код пацијента за интервенцију; прати виталне функције 
пацијента на мониторингу; контрола апарата и калибрација, контрола 
дефибрилатора; припрема комплетног материјала за одређену интер-
венцију; контрола стерилности пре и током интервеније; асистира у 
току саме процедуре; збрињава пацијента након завршене интервен-
ције (контрола хемостазе) и прати на одељење; даје терапије и инфу-
зионе растворе у року интервенције; контролише материјал који стиг-
не са стерилизације; припрема потрошни материјал за рад пре и после 
процедура; врши све припреме за стерилизацију материјала; врши 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Своје послове 
обавља на одељењу на које је распоређена распоредом рада. За свој 
рад је одговорна одговорном техничару.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; висока/
виша медицинска школа општи смер; лиценца Коморе медицинских 
сестара - техничара; радно искуство у струци минимум једна година. 
Рад у сменама. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе 
о испуњености услова (копија дипломе о завршеној школи, лиценца 
коморе медицинских сестара и техничара), потврду о радном искуству 
на назначеним пословима, а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти са назнаком радног места за које се конкурише, на горенаведену 
адресу.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу кардиологије

Опис послова: спроводи смештај болесника; води пратећу документа-
цију; спроводи терапијски и хигијенско дијететски режим као и негу 
болесника; спроводи контуинирано праћење општег стања пацијента; 
одговорна је за употребу средстава Института; асистира при извођењу 
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дијагностичких процедура; ради и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца. Своје послове обавља на одељењу на које је упућена 
распоредом рада. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; средња 
медицинска школа, општи смер; лиценца Коморе медицинских сестара 
- техничара; радно искуство у струци минимум 6 месеци. Радно вре-
ме у турнусима. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе 
о испуњености услова (копија дипломе о завршеној школи, лиценце 
Коморе медицинских сестара - техничара), потврду о радном искуству 
у струци, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком рад-
ног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор и именовање директора Завода за јавно 
здравље Пожаревац треба да испуњава услове из члана 132 Закона 
о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 88/10, 57/11, 
119/12 и 93/14), као и следеће Статутом Завода за јавно здравље про-
писане услове: да је доктор медицине или доктор стоматологије или 
дипломирани фармацеут, да има специјализацију из области здравс-
твене заштите из које завод за јавно здравље обавља делатност, да 
има најмање пет година радног стажа у области превентивне здрав-
ствене заштите или да је дипломирани правник са завршеном спе-
цијализацијом из здравственог права или дипломирани економиста 
за завршеном специјализацијом из здравствене економике или дипло-
мирани хемичар за завршеном специјализацијом из санитарне хемије 
или токсиколошке хемије, да има завршену едукацију из области 
менаџмента у здравству. Избор и именовање директора Завода за јав-
но здравље Пожаревац врши се за мандатни период од 4 године. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају доказе о испуњавању усло-
ва конкурса: диплому, уверење о држављанству, доказ да испуњавају 
посебне услове конкурса у погледу стручне спреме, уверење да нису 
под истрагом и да нису осуђивани. Докази се достављају у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директора Завода за 
јавно здравље Пожаревац“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Медицинска сестра техничар
за потребе Одељења операционог блока са 

стерилизацијом, на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, 
медицинска сестра техничар општег смера, положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђе-
лићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево, Носилаца албанских споменица 5

тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

запослене са боловања, најдуже до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа, IV степен средње 
стручне спреме, положен стручни испит, најмање 2 године радног 
искуства, возачка дозвола Б категорије. Кандидат треба да приложи: 
CV, биографију, диплому о завршеној средњој школи (оверена фотоко-
пија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), 
фотокопију личне карте, оверену фотокопију радне књижице или 
потврду којом се потврђује да кандидат има 2 године радног искуства, 
фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања огласа). Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или на адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кан-
дидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на сајту ЗУ Апотека „Смедерево“ - www.apotekasmederevo.
co.rs.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спема (лабораторијски техничар), IV степен 
стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлеж-
ног органа (ако је кандидат из радног односа) или решења о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу), кратку 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.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Возач хитне медицинске помоћи
на одређено време због повећаног обима посла, до 

годину дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са положеним возачким испитом Б 
категорије. Уз пријаву се подноси: кратка биографија, диплома о завр-
шеној школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, возачка дозвола Б категорије - оверена фотокопија. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или 
лично донети у просторије Дома здравља, на другом спрату. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
за потребе Службе за кардиологију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; пробни 
рад у трајању од 6 месеци; завршених 6 месеци обавезног лекарског 
стажа; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног свет-
ског језика; лиценца. Кандидати треба да доставе: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију радне књижице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. 
потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморандуму, времену прове-
деном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат посе-
дује. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом засни-
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вања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем доктора медицине за потребе Службе за 
кардиологију, на неодређено време - 1 извршилац“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99

тел 0230/434-675

Лекар опште медицине
доктор медицине, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене 
копије) доставити у канцеларију административног радника, на адре-
си: Геронтолошки центар Кикинда, 23300 Кикинда, Генерала Драпши-
на 99, или путем поште. Кандидат је дужан да уз пријаву достави сле-
дећа документа: фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном 
испиту, кратку биографију. Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави: фотокопију личне карте са важећом адре-
сом становања, оригинал или оверену копију дипломе на увид, лицен-
цу или решење о упису у Лекарску комору Србије (оверена копија), 
лекарско уверење, уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није под истрагом (уверење суда), уверење да није 
осуђиван (уверење МУП-а), којим се доказује подобност за обављање 
посла у установи. Пријаве на оглас подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” . Контакт телефон 
за додатне информације: 0230/434-675.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору, ако кандидат поседује радно 
искуство, потребно је да достави радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 
или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на 
оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кан-
дидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавешта-
вања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Гинеколошко-акушерска сестра
за поребе Службе за гинекологију и акушерство, 

Одсек оперативне гинекологије, на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, 
гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. 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)“. 

    Грађевинарство и индустрија

„ЕНЕРГОТОК“ ДОО БЕОГРАД
11090 Београд, Димитрија Котуровића 54

Дипломирани машински инжењер - 
приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер или мастер, смер термотехника, термоенергетика или про-
цесна техника, знање енглеског језика, рад на рачунару, возачка доз-
вола Б категорије.

Управник градилишта
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер или машински инжењер, смер термотехника, терменергетика 
или процесна техника, минимум 4 године радног искуства на извођењу 
радова у области термоенергетике, термотехнике и процесне технике, 
пожељно знање енглеског језика, рад на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије.

Директор извршења
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер или мастер, смер термотехника, термоенергетика или про-
цесна техника, мининум 5 година радног искуства у руковођењу фир-
мом која се бави извођењем радова у области термоенергетике, тер-
мотехнике и процесне технике, рад на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на 
и-мејл адресу: office@energotok.rs.

„SWISS PAPIER“ ДОО РАЧА
Рача, Краља Петра I бр. 7

тел. 034/751-034
e-mail: spapirag@gmail.com

Технолог папира
Опис посла: припрема масе за производњу папира, контрола квалите-
та папира, извештавање о контроли квалитета папира.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије целулозе и папира (VII 
степен стручне спреме); инжењер технологије целулозе и папира (VI 
степен стручне спреме), минимум 2 године радног искуства у струци, 
енглески језик - средњи ниво (пожељно), возачка дозвола Б категорије 
(постоји могућност коришћења службеног возила). Постоји могућност 
обезбеђивања смештаја, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до 
31.03.2016. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем поште, и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
лице за контакт: Сандра Ранковић.

„KRYOOPREMA“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Утве Златокриле 9

тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryooprema.com

Металостругар
Место рада: Панчево (кандидати са подручја 

Београда, Смедерева и Вршца)

Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски послови - пре-
цизна израда делова.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство од 6 месеци, 
знање браварских послова, пожељна возачка дозвола Б категорије. 
Обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве путем поште, и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
лице за контакт: Светлана Јовановић. 

Медицина / Грађевинарство и индустрија
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„БРБ“ ДОО
24000 Суботица, Кајсија 34

тел. 024/572-664, 063/692-122

Молер
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, молер, 12 месеци искуства на тра-
женим пословима.

Монтер суве градње
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, монтер суве градње, 12 месеци 
искуства на траженим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на горенаведени контакт теле-
фон. Оглас остаје отворен до 09.03.2016. године.

„ЗЛАТИБОР - ГРАДЊА КОП“ ДОО
31000 Ужице, Радничка бб

тел. 031/564-300

Тесар
на одређено време до годину дана

15 извршилаца

Армирач
на одређено време до годину дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: доказ о одговарајућој стручној спреми; да кандидати имају 
радно искуство у струци, најмање 10 година на пословима станоградње 
преко 5 спратова и мостовима; да су обучени да раде са савременом 
опремом у грађевинарству; да су способни за рад на висини; пробни 
рад обавезан. Заинтересовани кандидати треба да јаве на телефон: 
031/564-300, сваког радног дана од 7 до 15 часова или на e-mail: goca.
gradnja@gmail.com. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

„ЕНЕРГОТОК“ ДОО
11090 Београд, Димитрија Котуровића 54

тел: 011/3907-508, 3908/047, 3907-874

Приправник
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (ВСС или мастер), смер 
термотехника, термоенергетика или процесна техника; без радног 
искуства; знање енглеског језика; рад на рачунару; возач са дозволом 
Б категорије.

Управник градилишта
на одређено време

УСЛОВИ: машински инжењер или дипломирани машински инжењер 
(ВС или ВСС); смер термотехника, термоенергетика или процесна тех-
ника; минимум 4 године радног искуства на извођењу радова у области 
термоенергетике, термотехнике и процесне технике; знање енглеског 
језика - пожељно; рад на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Директор извршења
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (ВСС или мастер), смер 
термотехника, термоенергетика или процесна техника; минимум 5 
година радног искуства у руковођењу фирмом која се бави извођењем 
радова у области термоенергетике, термотехнике и процесне технике, 
рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Оглас остаје отворен до попуне радног места. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова доставити на и-мејл: office@energotok.rs.

ОГРАНАК
CHINA MACHINERY

ENGINEERING CORPORATION
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 9г

Машински инжењер
на одређено време до 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет, радно иску-
ство најмање 10 година у струци, у оквиру којих је потребно и обавезно 
искуство на пословима надзора и/или извођења радова и услуга на 
грађењу нових, реконструкцији и санацији постојећих енергетских сис-
тема на најмање 2 ТЕ електрана на угаљ од најмање 100 МW, поседо-
вање лиценце одговорног извођача радова и пројектанта (поседовање 
лиценце 430 или 434), активно познавање и коришћење софтверских 
пакета MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/Primavera и 
Интернета, познавање машинске опреме реномираних произвођача, 
знање енглеског језика (писање и говор, најмање Б2 ниво), возачка 
дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца.

Инжењер електротехнике
на одређено време до 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет, рад-
но искуство најмање 10 година у струци у оквиру којих је потребно 
и обавезно искуство на пословима надзора и/или извођења радова и 
услуга на грађењу нових, реконструкцији и санацији постојећих енер-
гетских система на најмање 2 ТЕ електрана на угаљ од најмање 100 
МW, поседовање лиценце одговорног извођача радова и пројектанта 
(поседовање лиценце 450 или 350), активно познавање и коришћење 
софтверских пакета MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/
Primavera и Интернета, познавање електро опреме реномираних про-
извођача, знање енглеског језика (писање и говор, најмање Б2 ниво), 
пробни рад 3 месеца.

Грађевински инжењер
на одређено време до 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет, рад-
но искуство најмање 10 година у струци у оквиру којих је потребно 
и обавезно искуство на пословима надзора и/или извођења радова и 
услуга на грађењу нових, реконструкцији и санацији постојећих енер-
гетских система на најмање 2 ТЕ електрана на угаљ од најмање 100 
МW, поседовање лиценце одговорног извођача радова и пројектанта 
(поседовање лиценце 410), активно познавање и коришћење софтвер-
ских пакета MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/Primavera 
и Интернета, познавање грађевинске опреме реномираних произвођа-
ча, знање енглеског језика (писање и говор, најмање Б2 ниво), пробни 
рад 3 месеца.

Преводилац за кинески језик
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет, смер 
кинески језик и књижевност, радно искуство најмање 5 година на 
пословима превођења од којих 3 године на превођењу техничке доку-
ментације, активно знање енглеског и српског језика, пожељно посе-
довање решења надлежног министра о постављењу за сталног судског 
преводиоца за кинески језик, пожељан сертификат са усавршавање 
знања језика у НР Кини, познавање рада на рачунару, пробни рад 2 
месеца.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити CV на српском и енглеском језику, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију 
лиценци издате од стране надлежног органа, сертификате о позна-
вању рада на рачунару (коришћењу софтверских програма AutoCad 
3D, SOLIDWORKS, MS Office, Интернет...), доказ о знању енглеског јези-
ка, оверену фотокопију решења надлежног органа о постављењу за 
сталног судског преводиоца (за радно место преводиоца за кинески 
језик). Сви кандидати ће бити обавештени о исходу огласа на и-мејл 
који наведу у пријави за оглас. Пријаве са траженом документацијом 
доставити на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

Грађевинарство и индустрија
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„РЕКОРЕД ЕРДЕШ“ ДОО
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 118

тел. 063/501-551
e-mail: erdospal@eunet.rs

Руковођење радовима термомашинских 
инсталација на градилишту - 

термоенергетика
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању 
механичар за термоенергетска постројења, монтер термоенергетских 
постријења, оперативни констриктор или коннструктор термоенергет-
ских постројења, предност  лиценца 430 или 330 али није обавезан 
услов, возачка дозвола Б категорије, обука за AUTOCAD (све верзије 
и сви нивои), основна информатичка обука, енглески језик - средњи 
ниво. Пробни рад 2 месеца. Рок за пријављивање на конкурс је до 
29.02.2016. године. Слање пријаве мејлом, јављање кандидата на 
наведени контакт телефон.

„ЕКОТЕХНА 2000“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Земун, Марије Бурсаћ 42

тел. 011/3076-535
e-mail: еkotehna2000@open.telekom.rs

Руковалац аутодизалицом - са 
сертификатом

Место рада: Кикинда, Смедерево и Јелен До 
(градилишта у наведеним местима)

2 извршиоца

УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме, без обзира на врсту обра-
зовања, минимум 1 година на пословима аутодизаличара; возачка доз-
вола Б и Ц категорије; неопходан сертификат за руковање аутодизали-
цом; потребно лекарско уверење за рад на висини; обезбеђен смештај 
(у близини градилишта); обезбеђена исхрана; теренски рад; рад у сме-
нама - 3 смене; пробни рад - 3 месеца. Трајање конкурса до 18.03.2016. 
године. Кандидати могу пријаве да доставе путем поште, и-мејла или 
да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Драгана 
Мартиновић.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624-222
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Помоћни радник - виљушкариста
на одређено време од 6 месеци 

УСЛОВИ: II степен стручне спреме у занимању возач виљушкара, 
возачка дозвола Б категорије, рад у сменама. Пријаве слати мејлом 
или поштом. Рок за пријављивање на конкурс је 20 дана.

PD CREATIVE WORK DOO PIROT
За потребе Предузећа за производњу гума Tigar Tyres doo 

Пирот
18300 Пирот, Српских владара 22

Објављује оглас за пријаву, селекцију и психолошко 
тестирање кандидата за следеће послове:

1. Производни радник
на одређено време

200 извршилаца

2. Радник одржавања
на одређено време

40 извршилаца

3. Возач виљушкара и тегљача
на одређено време

60 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање најмање III степен стручне спреме у било 
ком занимању; да се против њих не води кривични поступак; да посе-
дују возачку дозволу Б категорије - за позицију под редним бројем 3; 
да су вредне и одговорне особе, спремне за тимски рад и заинтере-
соване за континуирано учење и професионални развој. Кандидати 
уз пријаву на оглас прилажу: доказ о школској спреми - фотокопију 
дипломе средње школе, фотокопију дипломе - уверења више, високе 
школе,  факултета; копију личне карте; копију сертификата (диплома) 
дозвола о посебним занимањима и вештинама; копију возачке дозво-
ле. По пријављивању на оглас, обавиће се тестирање кандидата, које 
ће реализовати НСЗ Филијала Пирот. Након тестирања, у зависнос-
ти од резултата, биће формирана ранг-листа кандидата. Запошља-
вање ће се почев од 01.06.2016.године (наредне 2 године) обављати 
искључиво на основу новоформиране ранг-листе, на одређено време, 
посредством Привредног друштва за услуге Creative work ДОО Пирот, 
Српских владара 22. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Начин пријављивања на оглас: лично у просторијама 
Националне службе за запошљавање Филијале Пирот, Књаза Милоша 
59; путем сајта НСЗ - пријаву на оглас са пратећом документацијом 
(скенирана) доставити на e-mail: FilijalaPirot.oglasi@nsz.gov.rs. У пољу 
“Subject” назначити име и презиме, као и назив позиције за коју се 
кандидат пријављује. Образац пријаве на оглас можете преузети на 
адреси: https://www.dropbox.com/s/fh2ejwce196fpap/prijava%20na%20
oglas.xlsx?dl=0. Рок за пријаву на оглас је 31.03.2016. године.

                Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

34227 Баточина, Његошева 7
тел. 034/6841-009

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама друштвеног смера у 
трајању од четири године; да има три године радног искуства у струци; 
положен стручни испит, основно звање дипломирани библиотекар (и 
виша звања); организаторске способности. Потребна документација: 
доказ о високој стручној спреми; уверење о радном искуству; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о општој здравственој способности; уверење да особа 
није осуђивана, не старије од 6 месеци; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (из суда); предлог програма рада и 
развој Библиотеке за период од четири године. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адресу. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Грађевинарство и индустрија / Култура и информисање

Посао се не чека, посао се тражи
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      Наука и образовање

БЕОГРА Д
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Београд, Трг републике 5/8
тел. 011/3287-612

Наставник српског језика и књижевности
за 45% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност.

Наставник математике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар.

Наставник физике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани физичар.

Наставник хемије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар.

Наставник биологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Наставник историје
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани историчар.

Наставник физичког васпитања
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког васпитања.

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности.

Наставник латинског језика
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класични филолог.

Наставник социологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор социологије, односно 
дипломирани социолог.

Наставник анатомије и физиологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник прве помоћи
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, VI степен 
стручне спреме; виша медицинска сестра - техничар са претходно 
завршеном средњом медицинском школом, доктор медицине, доктор 
стоматологије.

Наставник здравствене неге - теорија
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник вежби и наставе у блоку 
за предмет здравствена нега и 

рехабилитација - теорија
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник вежби за предмет здравствена 
нега и рехабилитација - теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, 
са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотера-
пеутски техничар.

Наставник хирургије са негом - теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

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

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. 
тачка 3) овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.
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Наставник хирургије - вежбе
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник интерне медицине са негом - 
теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
за интерну медицину.

Наставник интерне медицине - вежбе
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник неуропсихијатрије са негом - 
теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
за неуропсихијатрију, неурологију или психијатрију.

Наставник неуропсихијатрије - вежбе
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник инфектологије са негом - 
теорија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
инфектолог.

Наставник инфектологије са негом - вежбе
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техни-
чар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник кинезиологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезиологије - вежбе
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар 
са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотера-
пеутски техничар.

Наставник физикалне терапије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије - вежбе
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, 
са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотера-
пеутски техничар.

Наставник патологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник здравствене психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани психолог.

Наставник хигијене и здравственог 
васпитања

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник фармакологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник медицинске етике
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филозоф; професор 
филозофије и социологије.

Наставник медицинске биохемије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, 
дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску биохемију, док-
тор медицине.

Наставник масаже - теорија
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник масаже - вежбе
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, 
са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотера-
пеутски техничар.

Наставник основа клиничке медицине
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне био-
графске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету или 
вишој школи и потврду о стечених 36 бодова, у складу са чланом 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме за рад наставника у стручној школи, 
оверен препис специјалистичке дипломе, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту - лиценца за наставника (уколико канди-
дат поседује), фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о здравстве-
ној способности за рад са ученицима. Пробни рад траје до 6 месеци. 
Пријаве на оглас достављају се у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

Београд, Херцег Стјепана 7

Наставник математике и информатике
са 92% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 
и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
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и 15/2013): да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотоко-
пију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду 
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности, у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
обавиће Национална служба за запошљавање. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. 
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити на адресу: ОШ „Стари град“ Београд, Херцег Стјепана 7, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 011/339-11-18.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну област 

Тифлологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат дефектолошких наука, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 64 ст. 5 и 7 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник Републике Србије” бр. 76/2005, 44/2010, 99/14) као и Статутом 
Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област 

Психологија ометености
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат психолошких наука, да кандидат испуњава услове 
из чл. 64 ст. 5 и 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републи-
ке Србије” бр. 76/2005, 44/2010, 99/14) као и Статутом Факултета за 
избор у звање доцента или ванредног професора.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да 
кандидат није под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог 
Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Поремећаји језика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију, просечна оцена на студијама првог 
степена најмање 8, као и да кандидат испуњава услове предвиђене 
чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом 
Факултета за избор сарадника у звање асистента. Документа која је 
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија 
(са копијом радова), оверене копије диплома, извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Расписује конкурс за избор, односно реизбор у звање 
и заснивање радног односа сарадника у настави:

Асистент за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, 
правни факултет или филозофски факултет, студент докторских сту-
дија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам и смисао за наставни рад, односно магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Безбедносне 
науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, 
правни факултет, факултет безбедности, војна академија или факул-
тет организационих наука, студент докторских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам и смисао за наставни рад, односно магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких и техничко-технолошких наука, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и смисао за наставни рад, односно магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Правне 
науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, правни факултет, студент док-
торских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам и смисао за наставни рад, односно 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Економске 
науке

на одређено време од 3 године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: стечено високо образовање, економски факултет или факул-
тет друштвено-хуманистичких наука, студент докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и смисао за наставни рад, односно магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Филолошке 
науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, филолошки факултет, група за 
страни језик (енглески, италијански и шпански језик), студент доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам и смисао за наставни рад, односно магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област 
Информатика и рачунарство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет организационих нау-
ка, електротехнички факултет или војна академија, студент докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам и смисао за наставни рад, односно магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Историјске 
науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука или 
филозофски факултет, студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и 
смисао за наставни рад, односно магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, 
правни факултет или филозофски факултет, студент мастер академ-
ских студија који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Безбедносне науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, 
правни факултет, факултет безбедности, војна академија или факул-
тет организационих наука, студент мастер академских студија који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких и техничко-технолошких наука, студент мастер академских студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Правне науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, правни факултет, студент мас-
тер академских студија који је студије првог степена завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Економске науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, економски факултет или факул-
тет друштвено-хуманистичких наука, студент мастер академских сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Филолошке науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, филолошки факултет, група за 
страни језик (енглески, италијански и шпански), студент мастер ака-
демских студија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информатика и рачунарство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет организационих нау-
ка, електротехнички факултет или војна академија, студент мастер 
академских студија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Историјске науке

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука или 
филозофски факултет, студент мастер академских студија који је сту-
дије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам.

ОСТАЛО: Остали услови за избор сарадника у настави и асистената 
прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета 
за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова) достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет за дипло-
матију и безбедност, Београд, Травничка 2, 11000 Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Расписује конкурс за избор, односно реизбор у звање 
и заснивање радног односа наставника страних 

језика и вештина:

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке, предмет: Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за енглески језик, 
објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и 
способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке, предмет: Италијански 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за италијански језик, 
објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и 
способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке, предмет: Шпански језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за шпански језик, 
објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и 
способност за наставни рад.

Наука и образовање
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Наставник вештина за ужу научну 
област Политиколошке науке, предмет: 

Дипломатске вештине (реторика, дебата)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена из поља друштве-
но-хуманистичких наука, објављени стручни, односно научни радови у 
одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник вештина за ужу научну област 
Безбедносне науке, предмет: Безбедносне 

вештине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена из поља друштве-
но-хуманистичких наука, објављени стручни, односно научни радови у 
одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник вештина за ужу научну област 
Информатика и рачунарство, предмет: 

Безбедносне вештине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена из поља друштве-
но-хуманистичких наука, објављени стручни, односно научни радови у 
одговарајућој области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника страних језика и вешти-
на прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факулте-
та за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет за дипло-
матију и безбедност, Београд, Травничка 2, 11000 Београд. Контакт 
телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Расписује конкурс за избор, односно реизбор у звање 
и заснивање радног односа наставника:

Доцент за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за 
коју се бира.

Доцент за ужу научну област Безбедносне 
науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет, факултет безбедности, војна академија или факул-
тет организационих наука и докторат из области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област Менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља друштвено-хуманистич-
ких и техничко-технолошких наука и докторат из области за коју се 
бира.

Доцент за ужу научну област Правне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и докторат из 
области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област Економске 
науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски факултет или факул-
тет друштвено-хуманистичких наука из области економских наука и 
докторат из области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област Филолошке 
науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, филолошки факултет, група за 
страни језик (енглески, италијански и шпански језик) и докторат из 
области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област Информатика 
и рачунарство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља техничко-технолошких 
наука и докторат из области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област Историјске 
науке

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука или 
филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Политиколошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за 
коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Безбедносне науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, 
правни факултет, факултет безбедности, војна академија или факул-
тет организационих наука и докторат из области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља друштвено-хуманистич-
ких и техничко-технолошких наука и докторат из области за коју се 
бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Правне науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и докторат из 
области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Економске науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски факултет или факул-
тет друштвено-хуманистичких наука из области економских наука и 
докторат из области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Филолошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, филолошки факултет, група за 
страни језик (енглески, италијански и шпански језик) и докторат из 
области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Информатика и рачунарство

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља техничко-технолошких 
наука и докторат из области за коју се бира.

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Историјске науке

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука или 
филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом 
о високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију и без-
бедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) 
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на адресу: Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 
Травничка 2, 11000 Београд. Контакт телефон: 011/2620-186.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена 
или студијама другог степена или студијама у трајању од три годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или више образовање васпитача; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; без обзира на радно искуство; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 
уверење о здравственој способности; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављан-
ству (фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уве-
рење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горенаведену адресу, поштом или лично, од 09 до 
15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

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

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, II степен стручне 
спреме, ПК радник, куварске струке, без обзира на радно искуство, 
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стече-
ној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није 
осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на горена-
ведену адресу, поштом или лично, од 9 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

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

Референт за архиву
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, управна школа, правно-биротех-
ничка школа или гимназија, са или без радног искуства, познавање 
рада на рачунару, могућа провера психофизичких и радних способ-
ности, без обзира на радно искуство, уверење о здравственој способ-
ности, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). 
Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горенаведену адресу, поштом или лично, од 9 до 
15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Војно машинство - Системи 

наоружања
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Моторна возила

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме 
и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и 
чланом 120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије 
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доста-
вити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Бео-
град 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Општа 

географија
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Физичка 

географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 и 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 
и 45/15 - аутентично тумачење) и чл. 104 и 109 Статута Географс-
ког факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), 
подносе се Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Доцент за ужу научну област Специјално 
физичко образовање, наставни предмет 

Специјално физичко образовање III - 
употреба средстава принуде

на период од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет спорта и физичког вас-
питања, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област Енглески 
језик, наставни предмет Енглески језик - 

посебни део
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески 
језик), стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 
68/15) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, нити истрага (не старије 
од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском 
односно научном називу, списак научних и стручних радова, као и по 
један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим дока-
зима о стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве поднете по истеку 
рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана.

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
студијама од три године, више образовање (педагошка академија за 
васпитаче, учитељски факултет- студијски програм за образовање 
васпитача у предшколским установама), познавање језика на коме се 
обавља васпитно-образовни рад. У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120, 122 Закона 
о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015). Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотоко-
пија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику потребно је да достави уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. 
Потребна документација: оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеној основној школи, оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених. Уверење да 
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу 
предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Руководилац јавних набавки
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, познавање рада на рачу-
нару. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да при-
ложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој школској спреми, фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије - оригинале на увид. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Медицинска 
биохемија

до 1/3 радног времена, за рад у наставној бази, на 
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 8,00, студент докторских студија или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског 
факултета и Правилником о ближим условима избора у звање настав-
ника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И
ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/313-12-46, 063/663-034

Наставник за ужу научну област 
Инжењерски менаџмент

радни однос за редовног професора се заснива на 
неодређено време са могућношћу реизбора, а за 

ванредног професора и доцента на одређено време 
до 5 година

УСЛОВИ: предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским 
студијама, одлуку о последњем избору у звање (уколико је кандидат 
изабран у одређено звање), биографију са списком објављених радо-
ва, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте и уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак. Пријаве доставити лично или путем поште на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/313-12-46

Наставник за ужу научну област 
Безбедност

радни однос за редовног професора се заснива на 
неодређено време са могућношћу реизбора, а за 

ванредног професора и доцента на одређено време 
до 5 година

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Економија
радни однос за редовног професора се заснива на 
неодређено време са могућношћу реизбора, а за 

ванредног професора и доцента на одређено време 
до 5 година

УСЛОВИ: предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским 
студијама, одлуку о последњем избору у звање (уколико је кандидат 
изабран у одређено звање), биографију са списком објављених радо-
ва, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте и уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак. Пријаве доставити лично или путем поште на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“.

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/269-69-31

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до добијања сагласности за 

расписивање конкурса на неодређено време
Наставник енглеског језика

на одређено време до добијања сагласности за 
расписивање конкурса на неодређено време

Наставник технологије образовног 
профила

на одређено време до добијања сагласности за 
расписивање конкурса на неодређено време

Наставник физичког васпитања
на одређено време до добијања сагласности за 

расписивање конкурса на неодређено време

Наставник физике и основа 
електротехнике и електронике

са 80% радног времена, на одређено време до 
добијања сагласности за расписивање конкурса на 

неодређено време

Наставник практичне наставе ситоштампе
са 65% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности за расписивање конкурса на 
неодређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама.
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Спремачица
на одређено време до добијања сагласности за 

расписивање конкурса на неодређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку 
област Соло певање

Редовни професор за ужу уметничку 
област Флаута

Ванредни професор за ужу теоријско-
уметничку област Музичка теорија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Камерна 
музика (за рад са клавирским ансамблима)

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Флаута, 
односно Кларинет, односно Фагот 

(методика наставе и оркестарске деонице 
дрвених дувачких инструмената)

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Труба, 
односно Хорна, односно Тромбон 

(методика наставе и оркестарске деонице 
лимених дувачких инструмената)

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Гитара
на одређено време од 5 година

Наставник енглеског језика
на одређено време од 4 године

Наставник за стручну област Музичка 
теорија

на одређено време од 4 године

Наставник за стручни предмет Преглед 
праваца у историји џеза

на одређено време од 4 године

Наставник за стручни предмет Семинар из 
етнокореологије

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 5 година

Асистент за ужу теоријско-уметничку 
област Солфеђа и методике наставе 

солфеђа
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Музикологија

на одређен време од 3 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора бити 
студент докторских академских студија.

Асистент за ужу теоријско-уметничку 
област Музичка теорија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора бити 
студент докторских академских студија на студијском програму за ком-
позицију.

Доцент, односно ванредни професор за 
ужу уметничку област Глума и оперски 

студио
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен) - драмски факултет - 
редитељ; најмање пет година редитељског искуства у музичком театру 
(опери, оперети, мјузиклу).

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном и-мејл адресом и 
доказима о испуњавању услова конкурса подносе се Факултету музич-
ке уметности, а попуњени Образац 2 се доставља искуључиво на мејл: 
kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све информације могу се добити у Општој 
служби Факултета, телефон: 3620-760, а Образац 2 се може преузети 
са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без потписа, као и пријаве без потребне документације, неће се узи-
мати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физичка географија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 став 
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14 и 45/15 - 
аутентично тумачење) и чл. 104 и 109 Статута Географског факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се Гео-
графском факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента - ванредног 
професора за предмет Корективна 

гимнастика, ужа научна област Науке 
физичког васпитања, спорта и рекреације

избор у звање доцента и ванредног професора врши 
се за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63 чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спор-
та и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија 
- CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академ-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4724.02.2016. | Број 662 |   

ске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал 
радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у звању доцента - ванредног 
професора за предмет Теорија и методика 

рукомета, ужа научна област Науке 
физичког васпитања, спорта и рекреације

избор у звање доцента и ванредног професора врши 
се за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63 чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спор-
та и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија 
- CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академ-
ске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал 
радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

(унапређење) предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Историја филозофије

Ванредни професор за ужу научну област 
општа Филозофија

на одређено време од пет година (унапређење) 
- предност имају кандидати чије је тежиште 

истраживања Историја филозофије

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа историја новог века
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и 

архитектуре
на одређено време од пет година (избор) - предност 

имају кандидати чије је тежиште истраживања 
Музеологија и херитологија

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије 

је тежиште истраживања Национална етнологија 
антропологија- невербална комуникација и 

Антропологија музике

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Антропологија етницитета и 
Антропологија миграција

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Антропологија фолклора и 

Антропологија медија

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Национална етнологија/

антропологија - телигија и Антропологија времена

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од 
пет година (избор) - предност имају кандидати 

чије је тежиште истраживања Национална 
етнологија и антропологија - идентитет и сазнање и 

Антропологија ислама

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Антропологија друштва и 

Антропологија старости

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Примењена антропологија и 
Антропологија Европске уније

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Општа методологија 

етнологије и антропологије и Научно објашњење у 
антропологији

Доцент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од пет 
година (избор) - предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Антропологија тела и 

Антропологија емоција

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

Асистент за ужу научну област Општа 
историја средњег века и помоћне 

историјске науке
на одређено време од три године (реизбор)

УСЛОВИ: лице које је од избора у звање асистента остврило 80 ЕСПБ 
бодова, односно положило све испите предвиђене студијским програ-
мом докторских студија из тражене научне области и одбранио пред-
лог теме докторске дисертације (уколико је студент докторских сту-
дија), односно завршио и предао дисертацију (уколико је био изабран 
у звање асистента са стеченим академским називом магистра наука) 
или је у звању асистента стекао научни назив доктора наука, добио 
позитивну оцену педагошког рада (студентска евалуација и оце-
на одељења), објавио у часопису или зборнику најмање три научна 
односно стручна рада.

Наука и образовање



   | Број 662 | 24.02.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

Асистент за ужу научну област Социологија
на одређено време од три године (избор) - предност 

имају кандидати чије је тежиште истраживања 
Општа социологија

Асистент за ужу научну област Социологија
са 50% радног времена, на одређено време од три 

године (избор) - предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Истроија социолошких 

теорија

УСЛОВИ: лице које је уписало докторске студије из области социоло-
гије и на претходно завршеним основним и дипломским академским 
студијама - мастер остварило просечну оцену најмање 8 и које показује 
смисао за наставни и научни рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити 
на наведену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/3206-104 - Рад-
мила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

Расписује конкурс за избор

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Индустријски дизајн, 

предмети Индустријски дизајн 1, 2, 3 и 4
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове пропи-
сане Законом о високом образовању, услове прописане актом Нацио-
налног савета за високо образовање и општим актима Универзитета 
уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе: а) у три примерка - пријаву на конкурс, 
радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у електронској фор-
ми на једном CD-у (комплетан образац 2), потписани списак приложе-
не документације и поднетих радова; б) у једном примерку - оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе и уверење надлежног органа 
да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању); в) радове 
из области уметности односно науке за коју конкурише у складу са 
„репрезентативним референцама”. Образац 2 и извод из општег акта 
„репрезентативне референце” могу се преузети у Правној служби или 
са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже области за 
коју конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригинал-
них радова или фотографија радова који се не могу поднети у ори-
гиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих 
на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају 
бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радови-
ма подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реализова-
ни. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Документација и радови подносе се Правној служби Факултета при-
мењених уметности у Београду, Краља Петра 4, од 10 до 13 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне 
информације: 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звањe доцента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од 

пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, 
бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09,  32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, библиографија (списак стручних и научних радова) 
оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, 
подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факул-
тет, Булевар краља Александра 73/II, са назнаком “За конкурс”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Наставник ликовне културе
на одређено време 

УСЛОВИ: предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање 
у наведеном занимању; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу биографију; 
доказ о испуњености услова који су предвиђени чланом 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс - наставник ликовне 
културе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област 
Социјална фармација

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фар-
мацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 
450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом и 

имунохемијом
на одређено време од 1 године 

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УСЛОВИ: завршен биолошки, фармацеутски или медицински факул-
тет са укупном просечном оценом најмање 8,00 и уписане специјалис-
тичке академске студије. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског Факултета. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе и радну биографију (CV), оверене 
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве 
са документацијом се подносе Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, 
област Медицина ужа научна област 

Микробиологија 
УСЛОВИ: докторат медицинских наука са претходно завршеном спе-
цијализацијом из микробиологије. 

Професор струковних студија, област 
Медицина ужа научна област Интерна 

медицина
са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука са претходно завршеном спе-
цијализацијом из трансфузиологије или интерне медицине. 

Професор струковних студија, 
област Медицина ужа научна област 

Трансфузиологија
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: докторат медицинских наука са претходно завршеном спе-
цијализацијом из трансфузиологије. 

Професор струковних студија, област 
Медицина ужа научна област Гинекологија 

и акушерство
на одређено време до 1/3 допунски рад

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области гинекологије и аку-
шерства. 

Наставник практичне наставе, област 
Медицина ужа научна област Здравствена 

нега
са 50% радног времена на одређено време

УСЛОВИ: дефектолошки факултет или факултет за менаџмент у здрав-
ству, са претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек 
виших медицинских сестара, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област 
Медицина ужа научна област Јавно 

здравље
са 50% радног времена на одређено време 

УСЛОВИ: мастер дефектолог, дефектолошки факултет, са претходно 
завршеном вишом медицинском школом, одсек виших медицинских 
сестара, искуство у струци 3 године. 

Наставник практичне наставе, област 
Медицина ужа научна област Здравствена 

нега
на одређено време 

УСЛОВИ: дефектолошки факултет или факултет за менаџмент у здрав-
ству, са претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек 
виших медицинских сестара, искуство у струци 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена 
на одређено време - допунски рад потребно је да приложе и саглас-
ност своје матичне радне организације у којој се налазе у сталном рад-
ном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним диплома-
ма, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015. годи-
не поништава се за радно место: наставник грађанског вас-
питања, са 35% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2015/2016. године, за рад у матичној школи. 

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Нова 15

тел. 011/3429-875

Професор историје (20% радног времена) 
и грађанског васпитања (35% радног 

времена)
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према 
Правилнику о врсти стручне спреме за рад наставника и сарадника у 
основној школи. 

Професор математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према 
Правилнику о врсти стручне спреме за рад наставника и сарадника у 
основној школи. 

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према 
Правилнику о врсти стручне спреме за рад наставника и сарадника у 
основној школи.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве слати на адресу школе.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу научну 
област Опште сточарство и оплемењивање 

домаћих и гајених животиња
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу научну 

област Фитопатологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора или доцента 

за ужу научну област Одгајивање и 
репродукцију домаћих и гајених животиња

на одређено време од 5 година 

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област 

Менаџмент, организација и економика 
производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из одговарајуће нау-
чне области; способност за наставни рад. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду и Статутом факултета у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од шест месеци) достављају се на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 20.01.2016. годи-
не поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област Патристика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних бого-
словских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, 
као и претходно завршене основне студије православне теологије, 
објављени стручни и научни радови и способност за наставни и научни 
рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској 
настави и раду са студентима из уже научне области, као и кандидати 
који су учествовали у научно-истраживачким пројектима, које финан-
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Остали 
услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 
и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факулте-
та и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кан-
дидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и 
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благо-

слов надлежног епископа, као и докази о радном искуству и учешћу у 
пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православ-
ни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МАРИЈА МУНЋАН“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5

тел. 030/581-284

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада: Мајданпек

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада: Доњи Милановац

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања: средње образовање - медицинска сестра - васпитач, 
више образовање, односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије), на којима је лице оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста - васпитач; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству не старије од 6 месеци и 
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се подноси у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, а докумен-
та се достављају са назнаком „За оглас: медицинска сестра - васпитач“, 
на горенаведену адресу.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада: Мајданпек

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада: Доњи Милановац

УСЛОВИ: Наведене послове може да обавља лице које испуњава усло-
ве предвиђене законом и има одговарајуће образовање, и то I или 
II степен стручне спреме. Кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: пријаву са кратком биографијом; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад; уверење о 
држављанству Републике Србије; уверење да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци) и оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Пријава се подноси у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, а документа се достављају са назнаком: „За 
оглас - спремачица“, на горенаведену адресу.

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог до 
повратка са обављања функције и ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања и то: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три године или 
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на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач; кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких 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; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање 
држављанства Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рође-
них) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријава се подноси у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, а документа се достављају са назна-
ком: „За оглас - васпитач“, на напред наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26

тел. 030/432-271

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора гимназије може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном 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; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; дозвола за рад, обука и положен испит за директора. 
Кандидат за директора гимназије има одговарајуће образовање и рад-
но искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна 
здравствена установа. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис - фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; доказ 
о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима, не старији од 6 месеци; уверење да није 
осуђиван (одговарајуће уверење основног и вишег суда); уверење да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (одговарајуће уверење надлежног суда); уверење из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Гњилане - Шилово

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама високог образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије - по пропису које уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стаченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ одржављан-
ству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис - фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, потврду о радном искуству. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона 
+377/45-656-696.

ЈАГОДИНА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

тел. 035/243-713

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Анатомија и физиологија
са 20% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са 
негом

са 10% радног времена

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

са 10% радног времена

Наставник патофизиологије и патологија
са 10% радног времена

Наставник фармакологије
са 10% радног времена

Наставник хигијене са здравственим 
васпитањем

са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник математике
са 25% радног времена

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена
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УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која испуњавају 
услове из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС“ 55/2013) и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника у стручним школама (“Сл. гласник - Просветни гласник“ 
21/2015). Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биограф-
ске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставни-
ка, потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, прилоге 
којима доказују своје стручне и друге квалитете, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), уверење 
о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене  и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су: Средња медицинска школа „Милутин Миланковић“, 35000 Јагоди-
на, Зеленгора бб.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама; да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије сматра се да има наведено образовање; да има држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (директор ће пре одлучивања о избору извршити 
ужи избор кандидата које упућује на предходну процену способности 
за рад са ученицима, а лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (овај доказ прибавља школа); да зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад - српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о образо-
вању 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 Европ-
ским системом преноса бодова односно уверење о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених - венчаних 
(оригинал или оверену фотокопију).

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Асистент за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Стоматолошка протетика

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Хирургија - 
ортопедија

на одређено време од 36 месеци

Сарадник - клиничар за ужу научну област 
Хирургија - грудна

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: А) За асистенте: у звање асистента бира се студент доктор-
ских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и 
који је предходне нивое студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, 
за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у 
звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом спе-
цијализацијом. Б) За сарадника клиничара: уписане докторске академ-
ске студије, просечна оцена на интегрисаним академским студијама 
најмање осам, одобрена одговарајућа здравствена специјализација, 
две године радног искуства у високом образовању. Ови услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факул-
тета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАРСКИ ОДРЕД“

Севце
38 157 Брезовица, Штрпце

тел. 0290/74-200

Наставник биологије
са непуним радним временом, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на конкурс морају да испуњавају 
услове у погледу школске спреме који су прописани Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву је потребно доставити 
и следећа документа: диплому о завршеној стручној спреми; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; лекарско уверење не старије од 
од 6 месеци. Уколико се документа шаљу у фотокопијама иста морају 
бити оверена у складу са законом, јер се у супротном неће узети у 
разматрање. Стамбено питање за кандидата који буде изабран није 
обезбеђено. Неблаговремена и непотпуна документација неће бити 
разматрана. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати 
на гореневедену адресу, уз обавезну назнаку „Пријава на конкурс“. Све 
додатне информације се могу добити на горенаведени телефон.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за историју

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Национална историја

на одређено време од од пет година

Студијски програм за српски језик и књижевност

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Савремени српски језик

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“ , број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично тумачење и 
68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим 
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условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија; списак научних радова; радови; дипломе 
о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примањa мита у обављању 
послова у високошколској установи; уверење о држављанству Репу-
блике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа 
Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Оба-
вештења се могу добити и на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАДА НАУМОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30

тел. 034/331-940, 034/332-706

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача 
или стручног сарадника и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије) и студијама у трајању од три године или вишим образовањем 
за васпитача и најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад; дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, односно одговарајућем образовању; оверен препис - фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту односно лиценци за вас-
питача, односно стручног сарадника; доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење које 
се доставља пре закључења уговора о раду); доказ о радном стажу у 
установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања; доказ да није осуђиван у складу са чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона (прибавља установа); биографију са подацима 
о кретању у служби и предлогом програма рада директора установе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Директор 
установе се именује на период од 4 године. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс за директора установе“. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана расписивања конкурса у публикацији „Послови“. Додатне инфор-
мације на бројеве телефона: 034/331-940 или 034/332- 06.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/323-399, 302-160

Наставник биологије
на одређено време, за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, а пре-
ма Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о завршеној обуци 
за педагошког асистента, радну биографију. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве послати на адресу: Јесењи-
нова 17, Крагујевац. Ближе информације се могу добити код секретара 
школе, телефон: 034/302-160. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме прописан Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/212); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипло-
ме којом доказују да поседују одговарајућу школску спрему, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. У поступку одлучивања о избору наставника врши се прет-
ходна провера психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидат који буде 
изабран дужан је да, пре потписивања уговора о раду, школи достави 
лекарско уверење. Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узимати у обзир, а непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа “Свети Сава”, Крагујевац, Букурешка бб.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме економског смера. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља установа); лекарско уверење о физичкој, здравственој 
и психичкој способности за рад у школи подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 
54/09), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 
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тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), 
услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање, да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс прило-
жити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова 
предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошкол-
ске установе о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овере-
ним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 09,00 до 12,00 часова.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“
36202 Самаила 

тел. 036/5882-002

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у Буковици

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Уз 
пријаву на конкурс, поред кратке биографије, кандидати су дужни да, 
у оригиналу или у овереном препису - фотокопији, доставе следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању. Рок 
за пријављивање је осам дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
код секретара школе и на број телефона: 036/5882-002.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене 
Законом о раду и посебне услове предивђене члановима 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: да имају одгова-
рајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012 и 15/2013), и то: профе-
сор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-

редне наставе и ликовне културе за основну школу; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик; да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе доказе о испуњавасу наведених услова, и то: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, 
уверење (потврду) о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи и извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђива-
ности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се 
прилаже по доношењу одлуке а пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик у обавези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Сва документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе: Основна школа “Бранко Радичевић”, 36207 Витковац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-164

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 
боловања, за рад у Милентији и Осрецима

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
држављанство Републике Србије, одговарајуће образовање прописано 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама 
другог степена, мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, 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 и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст.1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву је потребно приложити: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или 
други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о неосуђиваности - прибавља школа. Лекарско уверење се 
подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, у матичној школи у 

Александровцу

Наука и образовање
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УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе, 
оригинал или оверене фотокопије уверења о држављанству РС (не 
старије од шест месеци) и извода из матичне књиге рођених. Услов 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Професор за ужу област Физика 
УСЛОВИ: завршен ПМФ - група физика, доктор физике, доктор интер-
дисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних сту-
дија. Услови за избор у звање су прописани Законом о високом обра-
зовању, Статутом школе. Уз пријаву кандидати подносе: биографске 
податке, препис диплома, списак објављених радова и других пуб-
ликација. Биографске податке и списак објављених радова и других 
публикација кандидати подносе у штампаном и електронском облику. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Професор енглеског језика
са 33,33% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања, 
најдуже до 12.01.2017. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу члана 3 Правилника о 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у средњим струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/2015, 16/2015 
и 19/2015). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, потврду да имају одговарајуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а потвр-
ду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити 
оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних орга-
на (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по конач-
ности одлуке о избору кандидата. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Село Тегошница, 16210 Власотинце

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу 
Јаковљево

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12), 
као и услове прописане чаном 8 став 2 и 3 чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15, 68/15). Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве: уверење о држављанству РС, диплому о стеченом одговарајућем 
образовању и доказ да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 

студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСБП (потврда - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју бодова, односно о положеним испи-
тима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу), лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са децом прилаже кандидат који ће 
бити примљен по конкурсу, пре закључивања уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа накнадно, проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. При-
ложена документа морају бити оригинална или у овереној фотокопији, 
а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве 
на конкурс са документацијом у року од 8 дана од дана објављивања 
послати на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Тегошница, 16212 Свође. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 90% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
52/11, 35/15 - аутентично тумачење, и 68/15), а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 
15/2013); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико 
се ради о новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља: доказ да 
кандидат није осуђиван; доказ да је кандидат психофизички способан 
за рад са ученицима (директор врши ужи избор кандидата које у року 
од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности, коју врши Национална 
служба за запошљавање). Пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве наће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце

Оглас објављен 27.11.2013. у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: помоћни радник - спремач, са 
75% радног времена, у подручном одељењу у Доњем Крајин-
цу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. августа 3
тел. 016/846-292

Педагошки асистент
на одређено време, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2009, 52/2013 и 55/2013), кандидат треба да има одговарајуће 
образовање, према Правилнику о степену и врсти образовања настав-

Наука и образовање
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ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 
11/2012 и 15/2013); VI степен стручне спреме; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања (наведени доказ прибавља школа); да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора 
да има образовање 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 бода, наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије. 

ОСТАЛО: оверен препис - фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци) или оверена фокотопију; извод из матичне књиге рођених или 
оверена фотокопија; доказ о образовању 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 системима преноса бодова, 
подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да су 
у току студија положени испити из педагогије и психологије или ове-
рена фотокопија положеног стручног испита или испита за лиценцу. 
Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа у току поступ-
ка одлучивања о избору кандидата. Надлежна Национална служба за 
запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата, 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Вук Караџић Лебане“, 16230 Лебане, 19. августа 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Тупале, 16240 Медвеђа

тел. 062/176-4716

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које има високо образо-
вање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или струковне студије) у складу 
са законом о висококом образовању (“Службени гласник РС” бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08) а почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које испуњава услове за наставника основне школе за 
педагога и психолога, дозволу за рад обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; лице 
које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; лице које има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну био-
графију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
(дозволу за рад); потврду о раду у области образовања; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
адресу: Основна школа „Зејнељ Хајдини“ Тупале, 16240 Медвеђа. Бли-
жа обавештења се могу добити на телефон: 062/176-7416. Напомена: 
настава се изводи на албанском језику.

НИШ
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА

„СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник немачког језика
за 18 часова недељне норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског 
језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Немачки језик и књижевност). Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 8. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
- 44/10, 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; да испуњава услове 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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 има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву са биографијом треба поднети доказ 
о одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандида-
та прибавља установа по службеној дужности. Осим тога, вршиће се и 
претходна провера психофизичких способности кандидата за настав-
ника од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
18000 Ниш, Косовке девојке бб

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил Немачки језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил Немачки језик); 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 120. став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља шко-
ла). Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: личну карту, диплому 
о стеченом образовању, уверење о држављансту, извод из матичне 
књиге рођених и кратку биографију.

НОВИ С А Д
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент са докторатом за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању
асистент ће сарађивати на групи предмета Спортски 

менаџмент
на одређено време 3 године

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрањена докторска дисерта-
ција; кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/2007, аутентич-
но тумачење 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и 
Правилником о поступку за стицање звања и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Факултету спорта и физичког васпитања. 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе 
доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неоп-
ходним елементима за писање извештаја, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве 
се примају у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу 
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, 
21000 Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450-188, локал 
124.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове из 
члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 108/15), и то: које има одговарајуће образовање и рад-
но искуство, ако је стекао високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије ) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; које има најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; које има држављанство Републике Србије; које зна српски језик  
на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: оверен препис или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис или оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверену копију (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену копију (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; кратак преглед  кретања у 
служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, за наведена кривична 
дела и дискриминаторно понашање, установа ће прибавити по служ-
беној дужности. Лице мора да има доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Доказ о положеном испиту за 
директора школе не прилаже се, јер министар још није прописао про-
грам обуке, начин и поступак полагања испита за директора установе. 
Предност за избор директора установе образовања и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на 
адресу: Основна школа „Жарко Зрењанин“, 21237 Госпођинци, Бранка 
Радичевића 56, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора школе”, 
или се предаје лично у секретаријату школе. Додатне информације 
могу се добити од секретара школе, на број телефона: 021/837-274.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање предавача за ужу 
област Електроенергетика

са 60% радног времена, на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке електротехника и рачу-
нарство, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Електрична 
мерења, метрологија и биомедицина

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Рачунарска графика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу област Метрологија, квалитет, 

еколошко инжењерски аспекти, алати и 
прибори

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област 
Теоријска и примењена физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, физичке струке, услови пропи-
сани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука. 

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса), доказе о испуњености услова конкурса: краћа биографија, 
оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о 
држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод из матич-
не књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није донето 
решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или под-
нет оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузи-
ма по службеној дужности, свим дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених 
научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благо-
времене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 
дана од дана објављивања а за сараднике ће бити отворен 7 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН КОЛАР” 

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник словачког језика
са 88% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства, односно 
до 12. јула 2016. године

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Наставник српског језика као нематерњег
на одређено време до повратка раднице са функције 

директора

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне раднице 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, пред-
виђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовање 
и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013), док кандидати за 
радно место спремачица морају имати завршену основну школу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ 
о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Кан-
дидати достављају и доказ о испуњености услова о знању словачког 
језика - језик на коме се изводи настава. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима такође пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ НИКОЛА”
21000 Нови Сад, Дечанска 9

тел. 021/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: професор српског језика и књежевности.

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста.

Референт за рад у администрацији
УСЛОВИ: завршена средња школа четвртог степена. 

ОСТАЛО: Кандидат за наставника треба да испуњава и опште услове 
из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). 
Кандидат мора да има високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр.5/2015, 8/2015, 16/2015, 19/2015 и 
20/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документа-
цију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити 
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев уста-
нове након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног 
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни 
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или 
непосредно предати радним даном, од 9.00 до 15.30 часова, у управи 
школе.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

Техничком грешком у публикацији „Послови“ број 659 од 
03.02.2016. године објављен је оглас који је школа доставила 
и „Послови“ објавили у броју 658. Овим путем оглас поништа-
вамо у целости и извињавамо се оглашивачу и кандидатима 
на насталом пропусту.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа предвиђе-
них Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање 
радног односа предвиђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/011, 55/13, 55/15 - аут.тума-
чење 68/15), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места 
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћ-
них наставника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. глас-
ник 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, 8/11, 9/2013, 6/2014, 5/215, др. правилници 
8/2015 др. правилник) и Правилником о систематизацији радних места 
у Техничкој школи „23. мај“ Панчево. Образовно-васпитни рад у школи 
могу да обављају наставник и стручни сарадник који су стекли одгова-
рајуће високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и образовање из психолошких, методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат треба да има: 1) одговарајуће образовање, 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са 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) да има 
држављанство Републике Србије. Наведени услови доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из 
услова 2 пре закључивања уговора о раду, док доказ о испуњености 
услова 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и 
следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству РС, уверење о стеченом образовању 
- 30 плус 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. У пријави на конкурс кандидат треба да наведе тачну адресу 
и контакт телефон. Сви документи који се подносе уз пријаву морају 
бити оригинали или оверене фотокопије и не старији од шест месеци. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року предвиђеном чла-
ном 130 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, лично у секретаријату школе (од 8 до 15 часова), или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације се 
могу добити на број телефона: 013/318-977. Неблаговремене и неуред-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуња-
ва услове из члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 108/15): одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
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ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора; најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност са 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да није правоснажно осуђива-
но за привредни преступ у вршењу раније дужности; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике 
Србије. Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно 
лиценци (дозвола за рад), потврда о радном стажу, доказ о познавању 
српског и словачког језика на којима се остварује образовно-васпитни 
рад, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлог 
програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван за привредне 
преступ у вршењу раније дужности прибавља школа. Лекарско уве-
рење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе дужан је 
положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве које не садрже доказ о положеном 
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености услова 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Јабука, Трг Бориса Кидрича 10 

Оглас објављен 03.02.2016. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 33% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања; у складу са 
законом, наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; изузетно, наставник је и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Лица из претходних ставова морају 
имати образовање 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Такође, кандидат 
треба да има звање у складу са одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и то: 
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет - про-
фил немачки језик; мастер професор језика и књижевности студијски 
програм или главни предмет - профил немачки језик); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 

да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Докази о 
испуњености услова из тачака 1 и 4 став 1 члан 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 
прибавља установа по службеној дужности. Поред пријаве са био-
графским подацима приложити, у оригиналу или овереној фотокопији 
која није старија од 6 месеци, диплому и уверење о држављанству. 
Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7

тел/факс: 013/741-300

Наставник немачког језика
као обавезног изборног предмета у другом циклусу 

основног образовања и васпитања, за 89% 
радног времена, на одређено време до добијања 
сагласности надлежног органа за попуњавање 

слободних, односно упражњених радних места, а 
најдуже до 31.08.2016. године

Наставник физичког васпитања - изабрани 
спорт

као обавезног изборног предмета у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, за 20% 

радног времена, на одређено време до добијања 
сагласности надлежног органа за попуњавање 

слободних, односно упражњених радних места, а 
најдуже до 31.08.2016. године

Наставник физичког васпитања - изабрани 
спорт

као обавезног изборног предмета у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, за 20% 

радног времена, на одређено време до добијања 
сагласности надлежног органа за попуњавање 

слободних, односно упражњених радних места, а 
најдуже до 31.08.2016. године

Наставник домаћинства
као изборног предмета у другом циклусу основног 
образовања, за 10% радног времена, на одређено 
време до добијања сагласности надлежног органа 
за попуњавање слободних, односно упражњених 

радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15 ) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 и 15/13), односно са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 11/12 и 15/13) и да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студирања или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4) држављанство РС и 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
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на конкурс, а доказ под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док 
доказ под тачком 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима код Националне службе за запошљавање. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз 
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа), оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месеци), доказ да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као 
доказ из тачке 1 сматра се доказом о знању српског језика) и оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених са холограмом. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора 
пружити одговарајући доказ. Рад у школи одвија се у две смене, које 
се мењају сваке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Панчево, Новосељански пут 31 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одго-
варајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник - Просветни глас-
ник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2000, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 27/2007, 4/2007, 77/2007, 11/2008, 
5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015, 8/2015, 16/2015), за наведени 
наставни предмет и у складу са чл. 8 ст. 2 тачка 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран по кон-
курсу, а пре потписивања уговора о раду); да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по 
конкурсу директор ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака, у складу са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, 
са назнаком да се конкурише за наведено радно место, потребно је 
приложити следеће: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (диплома 
издата на српском језику или уверење да је исти полагао српски језик 
на факултету); доказ да кандидат поседује образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидати који имају положен стручни испит или испит 
за лиценцу или који су имали педагогију и психологију на факултету 

- дужни су да доставе доказ о томе. Школа прибавља доказе о неос-
уђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да исто кан-
дидати достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на 
адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево, Новосељан-
ски пут 31, Панчево, са назнаком: „За конкурс“. 

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“ 
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

Наставник психологије
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Доставити: пријаву на конкурс, диплому о стеченом пропи-
саном високом образовању (оверену фотокопију), доказ да кандидат 
има образовање 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 устано-
ви (као доказ се може доставити додатак дипломи из ког се види да 
је кандидат положио испите из педагогије и психологије - оверену 
фотокопију или потврду факултета да је положио испите из педаго-
гије и психологије - оригинал или оверену фотокопију или фотокопију 
индекса из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу (оверену фотокопију); доказ о савладаности про-
грама обуке за извођење наставе из премета грађанско васпитање, 
односно доказ о претходно завршеном прописаном програму; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ о тачној 
адреси на којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може 
доставити уверење о пребивалишту, оригинал или оверену фотоко-
пију, или други документ издат од надлежног органа који садржи тај 
податак, у оригиналу или овереној фотокопији); уколико се разликује 
садашње презиме или лично име кандидата, у односу на оно које је 
уписано на документацији која треба да се достави (дипломи и др.), 
кандидат обавезно треба да достави доказ о промени личног имена 
или презимена и то потврду о промени личног имена или презимена 
издату од матичне службе у оригиналу или овереној фотокопији или 
други документ издат од надлежног органа који садржи тај податак у 
оригиналу или овереној фотокопији); доказ о знању српског језика на 
коме се изводи настава (диплома о завршеном школовању на српском 
језику или уколико диплома није издата на српском језику - као доказ 
потврду о положеном испиту из српског језика, у оригиналу или ове-
реној фотокопији); краћу биографију кандидата, која треба да садржи 
податке о пословима које је кандидат обављао (CV). Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља Гимназија, за кандидате који су ушли у ужи избор. 
За кандидате који испуњавају услове из конкурса и који су ушли у ужи 
избор, на захтев Гимназије, надлежна служба за запошљавање ће 
извршити претходну психолошку процену способности кандидата за 
рад са ученицима, применом стандаризованих поступака. Пре закљу-
чења уговора о раду изабрани кандидат је дужан да приложи доказ о 
здравственој способности и друга докумета у складу са Законом о раду 
и подзаконским актима. Пријаве и тражени докази се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Информације на телефон: 013/301-120 или 344-483.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

Панчево, Душана Петровића Шанета 11 

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најкасније до 23.12.2019. године

УСЛОВИ: завршене студије другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
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студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; профеоср информатике, професор инфор-
матике у образовању, професор информатике и техничког образо-
вања дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер 
пословне информатике, диплимирани инжењер електротехнике - за 
рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачу-
нарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада - 
смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за инфор-
мационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, 
дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информа-
ционе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и 
информатику, дипломирани математичар, професор математике, про-
фесор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске 
технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, профе-
сор технике и информатике, професор техничког образовања, про-
фесор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, 
професор информатике - математике, дипломирани информатичар, 
дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломира-
ни информатичар - професор информатике, професор географије 
- информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломира-
ни професор географије - информатике, мастер, професор физике - 
информатике, дипломирани професор физике – информатике - мастер, 
дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани инфор-
матичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани 
економиста за економску статистику и информатику, дипломирани 
физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информа-
тика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер 
професор информатике и математике, мастер професор информатике 
и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор 
географије и информатике, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, мастер инжењер инфор-
мационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер 
информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачу-
нарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мас-
тер из области информационих система и технологија, дипломирани 
професор информатике и математике - мастер, дипломирани профе-
сор технике и информатике - мастер, дипломирани професор инфор-
матике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, 
професор географије и информатике. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство може 
да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информа-
тике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, које у 
оквиру завршених студија мора имати положено најмање пет инфор-
матичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и 
најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство. Кандидат треба да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. У радни однос у школи може да буде примљено 
лице које има: одговарајуће образовање, психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому, 
односно уверење одговарајуће врсте и степена образовања - оверена 
фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци - оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених 
- на новом обрасцу, доказ о познавању српског језика (признаје се 
диплома), доказ о стеченом 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 системом преноса бодова. 
Уверење о некажњавању школа прибавља службеним путем. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата 

који уђу у ужи избор врши надлежна служба за послове запошља-
вања - доказ о испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс доставити на адресу: Основна школа 
„Мирослав Антић Мика“, Душана Петровића Шанета 11, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“
26229 Плочица, Светог Саве 1

тел/факс: 013/757-011

Наставник математике
за 89% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник српског језика 
за 94% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања, 

за 44% радног времена, на одређено време 
до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године;

Наставник француског језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања 
(обавезни изборни предмет) за 44% радног времена, 

на одређено време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Плочичком Риту, на 

одређено време до добијања сагласности надлежног 
органа за попуњавање слободних, односно 

упражњених радних места, а најдуже до 31.08.2016. 
године

Спремачица
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног органа за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Секретар школе
за 50% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених 
у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15 ) и то: 1) да кандидати  имају 
одговарајуће образовање - за радна места наставника високо образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и 

Наука и образовање
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васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр.11/12 и 15/13), односно са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС” бр. 11/12 и 15/13) и да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, за радно место секретара школе одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 68 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 ), а за радно место 
спремачице - завршену основну школу; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4) да су држављани РС и 5) да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под тачкма 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду, 
док доказ под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати за радна 
места наставника који уђу у ужи избор биће упућени на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе (за радно место наставника и секретара 
школе), односно сведочанства о завршеној основној школи (за радно 
место спремачице), доказ о образовању 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 системом преноса бодова 
(оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа) - само 
за радна места наставника, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци) - за сва радна места, доказ да 
је стекао средње, више или високо образовање на српском језику (за 
наставнике и секретара школе), односно основно образовање на срп-
ском језику за спремачицу или да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (диплома, односно 
сведочанство издато на српском језику која је приложена као доказ 
по тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика) - за сва рад-
на места и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених са 
холограмом - за сва радна места. Кандидат 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Рад у школи одвија у две смене, које се мењају сваке 
друге недеље. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 
ОШ “Ђура Филиповић” Плочица, Светог Саве 1, 26229 Плочица, теле-
фон/факс: 013/757-011. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
12308 Орешковица

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Поред општих услова за засни-
вање радног односа кандидати треба да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 52/2011), као и да испуњавају и друге посебне услове: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-

цима, да имају држављанство РС, да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом канди-
дат подноси следеће доказе: оверена фотокопија дипломе, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци) и уверење (потврда) о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, 
а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе: 
Основна школа „Ђура Јакшић”, 12308 Орешковица, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица, 15. октобра бб

Оглас објављен 13.01.2016. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица, 15. октобар бб

Оглас објављен 10.02.2016. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

„МЛАДОСТ“
12300 Петровац на Млави

Оглас објављен 30.12.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости. 

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО - ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) за 
наставника, педагога или психолога, дозволу за рад - лиценцу и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис - копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверен препис - копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, лекарско уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, потврду о радном стажу из области образо-
вања и васпитања, уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (ово уверење може да поднесе 
кандидат или ће га школа накнадно прибавити службено), биографију 
са прегледом кретања у служби, предлог програма рада директора 
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школе. Пријава са потребном документацијом подноси се на адресу 
школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Одлука о избору директора биће донета у законском 
року.

ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
Акмачићи, 31320 Нова Варош

тел. 033/685-333, 062/80-54-820

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена мастер академске 
студије специјалистичке академске студије по пропису које уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године ), 
за наставника, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанстава Републи-
ке Србије; знање језика на коме се изводи образовно васпитни рад; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог оговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о знању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); потврду о радном искуству.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

тел. 027/323-573

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред 
пријаве на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинале или оверене фотокопије). Уверење о здравственој 
и психофизичкој способности за рад са децом и ученицима школа ће 
тражити од изабраног кандидата. Пријаве се достављају искључиво 
путем поште, на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације се могу 
добити и путем телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидати 

треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 и 68/15); да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испитну лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона, доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом 
кандидат је дужан да приложи: оригинал или оверену копију дипломе, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци) извод из матичне књиге рођених. Уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси примљени кандидат пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих метода, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа, а ближе информације могу се добити 
телефоном.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник куварства
на одређено време до повратка запослених са 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да имају држављанство Србије; да испуњавају 
услове у погледу стручне спреме и то: VI степен стручне спреме, 
струковни менаџер гастрономије и остало према важећем Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или да су у досадашњем школовању положили испите из педа-
гогије и психологије или стручни испит, односно испит за лиценцу; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника 
директор установе, након извршене претходне провере психофизич-
ких способности кандидата, доноси одлуку. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку 
биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Професор географије
са 40% радног ангажовања, на одређено време до 

повратка помоћника директора са функције

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка директора школе са 

функције

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, што доказује ове-
реном фото копијом дипломе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, што доказује лекарским уве-
рењем; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, што доказује уверењем надлежног органа; да је 
држављанин Републике Србије, што доказује уверењем о држављан-
ству. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење (пре потписивања уговора о раду), уве-
рење да није осуђиван, уверење о држављанству. Ближе информа-
ције о огласу се могу добити код секретара школе и путем телефона: 
026/340-721.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Педагог
на одређено време до повратка радника са боловања 

или до повратка радника са функције

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да испуњава услове за пријем у радни однос 
у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис - фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 026/313-060. 

ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци

Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Наставник енглеског језика и књижевности
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава услове прописане одредбама члана 68 и члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседује 
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држављанство Републи-
ке Србије. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству), оверене препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 

образовању, извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања прибавља шко-
ла. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
25212 Алекса Шантић

VIII војвођанске бригаде бб

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доказ се подноси пре закључења уговора о раду; држављанство 
Републике Србије - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; 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 установа; стручна спрема према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: кратку 
биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОШЕ ПИЈАДЕ“

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
стуковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, а према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), образовање из психолош-
ких, 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 или положен испит за лиценцу, најмање пет година рада у 
станови на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Учесници конкурса обавезни су да поднесу: молбу са краћим подацима 
о кретању у служби (CV), диплому, односно оверену фотокопију доказа 
о стручној спреми; потврду о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, односно уверење о положе-
ном испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у просвети; уверење 
о држављанству, односно оверен документ о истом (не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Уговор о неосуђиваности прибавља установа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112

тел. 025/773-029

Помоћна куварица
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - кувар, диплома о стеченом обра-
зовању; 1 година радног искуства на пословима кувара - потврда.

Сервирка - спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа - оверена фотокопија дипломе/све-
дочанства.

ОСТАЛО: 1. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - уверење о некажњавању; 2. да је 
држављанин Реоублике Србије - уверење о држављанству; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - лекар-
ско уверење. Доказе о испуњености горенаведених услова под тачка-
ма 1-3 (оригинал документа или оверене фотокопије), кандидат треба 
да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Некомплетне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом 
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТАРАЦ“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223, 310-565

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора ПУ може да буде изабрано лице: које има одго-
варајуће образовање и одговарајуће радно искуство на пословима 
образовања и васпитања; високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.05.2005. 
године; високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.05.2005. године и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за васпита-
ча на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образовање и 
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања или привредни преступ (у вршењу раније 
дужности); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доказује се дипломом о стеченом образовању на језику остваривања 
образовно-васпитног рада (доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених издатог по Закону о матичним књи-
гама („Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14); потврду о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послода-
вца, делатност којом се бави, послове које обавља и време трајања 
рада из области образовања и васпитања); биографију са прегледом 
кретања у служби са предлогом програма рада установе (факултатив-
но); уверење о положеном испиту за директора установе се не при-

лаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете није 
организовало полагање наведеног испита, стога ће се пријава без 
доказа о положеном испиту сматрати потпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да исти положи у законом предвиђеном року; уве-
рење суда да се против њега не води истражни поступак и да није 
подигнута оптужница за кривична дела предвиђена законом (не ста-
рије од 6 месеци), уверење (извод) из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у складу 
са чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања установа ће прибавити службеним путем за све кандидате, 
пре доношења одлуке о избору кандидата; доказ - лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старије од 6 месеци), доставља кандидат који је одлуком Управног 
одбора изабран, ради достављања документације надлежном органу 
на сагласност, пре закључења уговора о раду. Напомена: фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, орга-
на општинске - градске управе) неће се узимати у обзир. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве се достављају на адресу установе искључиво 
поштом, у затвореној коверти, или лично, сваког радног дана од 08,00 
до 14,00 часова, са назнаком: „Конкурс за директора”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” 

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у Адашевцима

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у Илинцима 

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у Љуби 

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

за рад у Бингули 

УСЛОВИ: За сва радна места кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање прописано чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015) и да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност, да су држављани Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству.

СУБОТИЦА
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА

ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Секретар школе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, према 
Правилнику о организацији рада Школског центра и систематизацији 
радних места (дел. бр. 371/2014). Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: има одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник корепетиције за средњу музичку 
школу

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира за средњу музичку 
школу

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира за основну музичку 
школу

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) и одговарајућа стручна спре-
ма предвиђена Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи, односно Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање; психофизичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (чл. 121 ст. 7 Закона о основама система образовања и вас-
питања: послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски 
језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се оставрује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 овог Закона. Наставник, 
васпитач или стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 овог 
закона (лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дицсиплина стечено на високош-
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).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик (сведочанство 
или диплома о завршеној средњој, вишој или високој школи из које 
је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на коме се 
изводи настава или уверење о положеном испиту из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), доказ да поседују 
знање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потвр-
да са факултета, додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат 
положио одговарајуће испите или уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу), све у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 

тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће 
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Пријаве се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима 
од 08.00 до 14.00 часова или послати поштом на адресу школе. Теле-
фон за информације: 024/525-672. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-300

Руководилац рачуноводства
УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног искуства на 
пословима руководиоца рачуноводства, положен одговарајући струч-
ни испит, доказ о радном искуству. Уз пријаву на конкурс приложити: 
кратку биографију, диплому факултета. Ближе информације се могу 
добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 17% радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, про-
фесор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са страним јези-
ком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањине, професор срп-
ског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули:-
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр.11/2012 и 15/2013), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије и знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
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од најмање 30 бодова и шест 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 напред наведено 
образовање. На основу члана 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, 
осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ 
да има образовање 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, који подносе лица 
из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ о испуње-
ности услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства, или дипломе 
да је средње, више или високо образовање стекао на језику на којем 
се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља шко-
ла. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Соња Марин-
ковић“, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник српског језика
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, са 

83% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајућу стручну спрему предвиђену чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије и знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. На основу 
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
на основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављаству Републике Србије, доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања или доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокпију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ о испуње-
ности услова из члана 121 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или дипло-
ме да је средње, више или високо образовање стекао на језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио 
испит из тог језика по програму одговрајуће високошколске установе, 
кратку биографију и фотокопију личне карте. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Матко Вуковић“, Руђера Бошковића 1, 24000 Суботица. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Стручни сарадник за информационе 
системе и одржавање рачунарске технике 

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије или специјалистичке академске студије, 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, специјалиста 
економиста, мастер економиста или VII степен стручне спреме, еко-
номске, информатичке или електротехнчке струке, три године радног 
искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачу-
нару, програмирања и рачунарских мрежа. Остали услови утврђени су 
Законом о раду и Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова, у складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата. Пријаве на оглас са доказима о испуњености 
услова огласа (биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом), документа у ориги-
налу или овереном препису и не старија од шест месеци, достављају 
се на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпи-
тача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2а

Тел: 024/554-300

Стручни сарадник истраживачко-
иновационог центра

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: диплома VII степена из научне области математика, уписа-
не докторске академске студије из уже научне области математика, 
претходни нивои студирања завршени из научне области математи-
ка с укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам), најмање 5 (пет) 
година бављења научноистраживачким радом, бар један објављен 
научни рад у часопису са СЦИ листе, познавање најмање једног од 
светских језика. Предност: назив магистра математичких наука, позна-
вање рада на рачунару на високом нивоу, коришћење специфичних 
софтверских пакета као што су Mathematicа и Matlab у сврху програ-
мирања, коришћење софтвера за уређивање текста (TeX, Open Office, 
Microsoft Word...), коришћење софтвера за графичку обраду (Corel 
Draw, InDesign, ...)

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама члана 65 Закона о високом образовању и 
члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање 
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радног односа и члана 122 Статута Грађевинског факултета Суботица. 
Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, дипломе о 
завршеним нивоима студирања, доказ о уписаним докторским студија-
ма, списак научних радова, као и саме радове (у електронској фор-
ми). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у средствима 
јавног информисања. Ближе информације се могу добити на телефон: 
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњености услова слати на адре-
су: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, 24000 Суботица.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У 
СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Банијска 67

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 03.02.2016. године, 
поништава се за радно место: наставник за избор у звање и 
на радно место предавача за област Менаџмент, ужа област 
Менаџмент у спорту, Комуникације и медији у спорту, на 
одређено време од 5 година. Остали део текста конкурса 
остаје неизмењен.

ШАБАЦ
ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“

15000 Шабац, Краља Александра 17
тел. 015/304-751

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер медицин-
ска сестра - васпитач.

Васпитач
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена 
или студијама другог степена или студијама у трајању од три године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
више образовање васпитача.

Сервирка
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме - било које струке.

Спремачица
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме (НК), основна школа.

Помоћни радник
у техничкој служби, на одређено време

УСЛОВИ: II степен - било које струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверену копију дипломе, сведочанства), уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци). Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“
15000 Шабац, Краља Александра 17

тел. 015/304-751

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен - било које струке.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411, 341-025

Наставник географије
за рад у матичној школи у Шапцу, на одређено време 
до повратка радника са боловања дужег од 60 дана

Наставник хемије
са 70% радног времена, за рад у матичној школи у 
Шапцу, на одређено време до повратка радника са 

дужности директора школе, а најдуже 4 године

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању по чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а сходно Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13); 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). 

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик; мастер филолог за 
немачки језик. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе мејлом или путем поште на горенаведе-
ну адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, односно да је 
стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја 
рада за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама 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 стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 или за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора (кандидат 

Наука и образовање
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изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у 
року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања). Уз 
пријаву и доказе о испуњености услова, кандидати треба да приложе 
и преглед кретања у служби са кратким биографским подацима, као и 
друге доказе о својим стручним и организационим способностима. Рок 
за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЛЕПТИРИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9

тел. 014/3431-066

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат за директора предшколске установе 
има одговарајуће образовање и радно искуство: 1) ако је стекао висо-
ко образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чеитри године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
има најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања; 2) ако је стекао високо образовање за  васпитача на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем и 
има најмање десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о положеном стручном испиту (лиценци), уверење о држављанству 
Ребублике Србије, извод из матичне књиге рођених, потврду о дужи-
ни радног стажа у области образовања и васпитања, биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, предлог плана директора, уве-
рење да се против кандидата не води истрага; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Лекарско уве-
рење о поседовању психчке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација не 
старија од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу: Предшколска установа „Лептирић“, Светог Саве 9, 
14224 Лајковац, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ВРАЊЕ
ГИМНАЗИЈА

„СКЕНДЕРБЕУ“
17523 Прешево

тел. 017/661-246

Хемија
за 8 часова, 40% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања, предвиђе-
но Законом о основама система образовања и васпитања Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат има држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву доставити: диплому, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад - подноси се приликом закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

Помоћни радник
на одређено време до 31.08.2016. године

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: завршена средња школа, да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да није кривично гоњен и осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за обављање послова у школи, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографске податке, оверен препис дипломе, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђиван и да не постоји забрана 
обављања послова у школи. Лекарско уверење подноси се накнад-
но, након пријема у радни однос. Пријава са доказима о испуњености 
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   | Број 662 | 24.02.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs70 

ВРШАЦ
ГИМНАЗИЈА

„БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ 
26300 Вршац, Михајла Пупина 1

тел. 013/836-448

Наставник ликовне културе
са 65% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 
2 и 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), односно да 
је стекао одговарајуће образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је: професор 
ликовних уметности; дипломирани сликар - професор ликовне култу-
ре; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар 
- ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне кул-
туре; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне култу-
ре дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне 
културе; дипломирани графичар визуелних комуникација - професор 
ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; 
дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; 
дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са заврше-
ним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом 
примењених уметности мастер ликовни уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене 
уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно, примење-
не уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (заврше-
не основне академске студије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене 
уметности и дизајна); мастер историчар уметности (завршене основне 
академске студије из области историје уметности). 

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању; лица која су стекла академ-
ско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о 
претходно завршеним академским студијама из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом бодова, издат од стране одговарајуће високош-
колске установе или други одговарајући документ о положеном испи-
ту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу; уверење о 
држављанству Рапублике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених и доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Уверење да кандидати нису осуђивани 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом, на адресу: Гимназија „Борислав Петров 
Браца”, 26300 Вршац, Михајла Пупина 1.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26370 Хајдучица, Валентова 3

тел. 013/864-103 и 864-223

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одго-
варајуће образовање; 2) да има одговарајуће радно искуство на посло-
вима образовања и васпитања; 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; 5) за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 8) да има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора. Кандидат за директора школе има 
одговарајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо обра-
зовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс за директора 
школе не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, 
може се изабрати и лице које има високо образовање за наставника 
те врсте школе на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем и има најмање десет година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Предност при избору директора школе има кандидат који је 
стекао неко од звања према прописима из области образовања. Кан-
дидат не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан 
законом утврђено дискриминаторно понашање; не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; не може да буде лице које је осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога - за кривична дела из претходног става.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат испуњава услове утврђене у ставу 
5, 6, 7 и 8 образложења овог конкурса. Напомена: С обзиром да под-
законски акт који регулише начин и поступак полагања испита за 
директора школе још није донет, Школски одбор ће изабрати канди-
дата који испуњава све друге законом прописане услове, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у року од годину дана од дана ступања 
на дужност положи испит за директора. Пријаве са назнаком „Конкурс 
за директора“ доставити лично или поштом на горенаведену адресу. 
Додатне информације на бројеве телефона: 013/864-103 и 864-223.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12

тел. 019/731-004

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
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прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има 
дозволу за рад (лиценцу); да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за директора установе; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад, 
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања и фотокопију радне књижице, кратку биографију са подаци-
ма о кретању у служби и предлогом програма рада директора школе, 
доказ о знању српског језика (осим за кандидате које су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Напомена: доказ о неосуђива-
ности прибавља школа; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) се дос-
тавља пре закључења уговора о раду, односно пре ступања на дуж-
ност директора. Лице изабрано за директора школе које нема положен 
испит за директора, дужно је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве доставити поштом на горенаведену 
адресу или лично, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на број телефона: 019/731-004.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА”
Стајићево, Тозе Марковића 26

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 75/14), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 68 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у члану 39 Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ „Свети Сава“ Стајићево, а 
то су: да има одговарајуће образовање - дипломирани правник - мас-
тер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са поло-
женим стручним испитом за секретара, положеним правосудним испи-
том, стручним испитом за рад у органима државне управе или држав-
ним стручним испитом; секретару - приправнику директор одређује 
ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: доказ о одгова-
рајућем образовању - оверена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања; уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која 
се приложи као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 4). Извештај из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у 

радни однос и проверавају се у току рада. Одлуку о избору кандидата 
директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за секретара школе у огласним новинама 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Тозе Марковића 26, 23204 
Стајићево, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благо-
времене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе, телефон: 023/884-017.
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Изменама Закона о раду (члан 37) предвиђе-
но је да се радни однос на одређено време може 
засновати са страним држављанином, на основу 
дозволе за рад, најдуже до истека рока на који је 
издата дозвола. Да ли је ово сада једини начин ан-
гажовања странаца или запослени странци могу 
и даље да закључују уговор о раду на неодређено 
време, који би био закључен под раскидним усло-
вом, тј. у коме би било тачно назначено да, уколи-
ко из било ког разлога радна дозвола престане да 
важи, радни однос престаје у складу са законом?

Странци и даље могу да закључују уговоре о раду 
на неодређено време са напред наведеним раскидним 
условом. НСЗ свакако неће условљавати послодавца 
врстом уговора о раду, тако да ће послодавац оценити 
да ли ће закључити уговор о раду на одређено време на 
период трајања привременог боравка, односно радне 
дозволе или ће закључити уговор о раду на неодређено 
време под раскидним условом, уколико се добије радна 
дозвола и боравак.

Да ли се тест тржишта рада (labour market 
test) може вршити и док траје процедура при-
бављања боравишне дозволе или је ово могуће 
тек након што странац добије боравишну дозво-
лу? Уколико се мора сачекати добијање боравиш-
не дозволе, онда укупно време за добијање бора-
вишне и радне дозволе траје преко два месеца, 
што је неприхватљиво у пракси.

Ступањем на снагу Правилника о радним дозво-
лама („Службени гласник РС“, бр. 94/15), који је ступио 
на снагу 25. новембра 2015. године, прописан је начин 
спровођења теста тржишта рада, односно посредовања 
у запошљавању. Захтев за започињање поступка по-
средовања у запошљавању покреће послодавац и под-
носи Националној служби за запошљавање за конкрет-
но радно место, при чему се захтев подноси најраније 
60, а најкасније 30 дана пре издавања радне дозволе за 
запошљавање.

Уколико НСЗ пронађе лица на својој евиден-
цији која испуњавају услове за радно место, да ли 
је домаћи послодавац дужан да одржи интервјуе 
са њима или је довољно да само узме у обзир њи-
хове радне биографије? Уколико послодавац нађе 
да нико од њих не задовољава потребе, да ли то 
мора да посебно образлаже за сваког кандидата 
појединачно или је довољно да наведе да нико 

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА
од кандидата не одговара пословним потребама 
послодавца? 

Правилником о радним дозволама („Службени 
гласник РС“, бр. 94/15) прописан је начин спровођења 
теста тржишта рада, односно посредовања у запошља-
вању. Наиме, ово посредовање у запошљавању покреће 
се на захтев који послодавац подноси Националној 
служби за запошљавање за конкретно радно место за 
које се посредује, при чему се захтев подноси најраније 
60, а најкасније 30 дана пре дана издавања радне доз-
воле за запошљавање. 

НСЗ тест тржишта рада, односно посредовање у 
запошљавању, врши тако што утврђује да ли су на еви-
денцији назапослених уписана незапослена лица која 
одговарају захтеву послодавца за конкретно радно ме-
сто. Уколико се утврди да на евиденцији незапослених 
постоје лица која која испуњавају прописане захтеве, 
НСЗ упућује послодавцу та лица на разговор. Напо-
мињемо да се о спроведеним активностима, односно 
мерама сачињава извештај о реализацији потребе за 
запошљавањем, који се доставља послодавцу. У року 
од 15 дана од дана достављања извештаја послодавац 
обавештава НСЗ о поступању. Послодавац може у по-
ступку селекције кандидата, након обављених разго-
вора, да утврди да кандидати предложени од стране 
НСЗ не задовољавају потребе послодавца. Потребно 
је да послодавац ту чињеницу констатује уз одгова-
рајуће образложење зашто предложени кандидати не 
испуњавају услове које је послодавац поставио, док 
их странац за кога подноси захтев за радну дозволу 
за запошљавање испуњава. Тиме ће се сматрати да је 
послодавац испунио своју обавезу.

У ситуацији када је страно лице директор у 
две компаније у Србији (у једној по основу угово-
ра о раду, а у другој по основу уговора о правима 
и обавезама директора), како се регулише његов 
радни ангажман у Србији? Да ли ово лице тре-
ба да има две одвојене радне дозволе, по једну 
за сваку компанију? Ако су компаније повезана 
привредна друштва, у смислу Закона о привред-
ним друштвима, да ли би била довољна једна 
радна дозвола?

Уколико је страно лице директор у две компаније 
у Србији, чак и ако су у питању повезана привредна 
друштва, потребно је да има две радне дозволе, по јед-
ну за свако радно место, тј. за сваког послодавца. Обе 
радне дозволе ће бити везане за исти период одобреног 
боравка.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
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Обуке се организују након сагледавања кретања на тржишту рада. НСЗ врши анализе потреба за 
одређеним знањима, вештинама и компетенцијама и на основу њих предлаже и реализује обуке. 

Уз нова знања незапослени могу лакше и брже да дођу до посла

У Филијали Краљево организована је свечана додела 
сертификата о успешно завршеној обуци, које је по-
лазницима уручила директорка Снежана Прелић, 
изразивши уверење да ће новостечена знања помоћи 

незапосленима да лакше и брже дођу до посла.
У циљу подизања компетенција незапослених лица и по-

већања њихове запошљивости, Филијала Краљево је у 2015. 
години организовала 4 обуке за тржиште рада. С обзиром да 
у Краљеву постоји већи број текстилних предузећа, а град 
нема текстилни смер у школама, осећа се изразит дефицит 

овог кадра. Због тога је десет незапослених лица добило при-
лику да се обучи за посао кројача и шивача. 

Послодавци који послују са иностранством нарочито 
цене познавање страних језика и рада на рачунару, па је де-
сет Краљевчана похађало обуку за немачки језик - ниво А2, а 
осам лица за енглески језик - ниво Б2. 

За најугроженију групу на тржишту рада, особе са инва-
лидитетом, организована је основна информатичка обука по 
ЕЦДЛ стандарду, коју је похађало 10 незапослених.

У ове сврхе Национална служба за запошљавање уку-
пно је издвојила 1.044.784 динара. Организовање обука за 
тржиште рада је стандардни део активности НСЗ. Анкети-
рањем послодаваца на терену, приликом свакодневних кон-
таката саветника за запошљавање и наших клијената, до-
бијају се информације о траженим занимањима, знањима и 
вештинама на тржишту рада. 

Завршене обуке у Бору и Неготину
У Филијали Бор Националне службе за запошљавање 14 

незапослених лица је почетком фебруара добило сертифи-
кате о успешно завршеним обукама које је борска филијала 
организовала за потребе тржишта рада.

У Неготину је 8 незапослених током двомесечне обуке 
стекло неопходне компетенције за вођење пословних књига. 
Полазници су веома задовољни обуком, а као посебан квали-
тет истичу чињеницу да су на предавањима представљена 
програмска решења која се користе у агенцијама и што су се 
обучавали на реалним примерима из праксе. С обзиром да је 
обука реализована крајем године, када су по закону фирме 
биле у обавези да заврше пописе, полазници су били у могућ-
ности да се и са овом облашћу упознају кроз праксу.

У Бору је шест особа са инвалидитетом успешно заврши-
ло специјалистичку информатичку обуку - ВЕБ радионицу, 
у трајању од 60 наставних часова. Извођач обе обуке био је 
Народни универзитет Ниш.

Вођење пословних књига 
У просторијама НСЗ Смедеревска Паланка организова-

на је свечана додела сертификата незапосленим лицима по-
лазницима обуке за вођење пословних књига. Сертификате 

је уручила директорка Филијале Смедерево НСЗ Олга Сви-
лар, која је позвала послодавце са подручја општине Смеде-
ревска Паланка да учествују на конкурсима за подстицање 
запошљавања које расписује Национална служба. Обуку за 
вођење пословних књига успешно је завршило 8 незапосле-
них лица, а извођач је била Агенција „Академија“ из Чачка. 

Филијала Смедерево НСЗ је у претходних годину дана 
реализовала три обуке у Смедеревској Палаци, у које је 
укључено 25 незапослених.

Сертификати о знању немачког
У Филијали Пријепоље - Испостава Сјеница додељени су 

сертификати полазницима курса немачког језика - А1 ниво. 
Обуку је са успехом завршило 7 незапослених. Уручујући 
сертификате, директорка Филијале Пријепоље Ана Пејовић 
честитала је полазницима и истакла значај стечених знања 
која су полазна основа за даље усавршавање, а све у циљу 
повећавања могућности за запошљавање.

Полазници су се захвалили НСЗ - Филијали Пријепоље 
на успешној и квалитетно организованој обуци, која ће им 
омогућити да брже дођу до посла. Обука је садржала 70 
часова наставе, а реализована је у периоду од 23. новембра 
прошле до 22. јануара ове године. Извођач је била Агенција 
„Свети Сава“ из Чачка, а укупни трошкови обуке износе 96.600 
динара, односно 13.800 динара по полазнику. 

Обука из немачког језика је организована након сагле-
давања реалних потреба тржишта рада. Филијала Прије-
поље ће и убудуће вршити анализе потреба тржишта рада 
за одређеним знањима, вештинама и компетенцијама и на 
основу тих анализа предлагати и организовати потребне 
обуке.

АКТУЕЛНО    Додела сертификата полазницима обука

ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Прес НСЗ
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Савет за запошљавање града Бограда спроводи едукације кроз организоване радионице, како би се 
што већем броју заинтересованих грађана пружило бесплатно елементарно знање на тему

покретања сопственог посла

У складу са усвојеним Акционим планом за запошља-
вање за 2016. годину, Савет за запошљавање града 
Бограда, у сарадњи са Националном службом за за-
пошљавање - Филијала за град Београд, Привредном 

комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и ев-
ропске интеграције Београд, Градским центром за социјал-
но предузетништво Београда, Фондом за развој - Филијала 
за град Београд, Агенцијом за осигурање и финансирање 
извоза РС, спроводи едукације кроз организоване ради-
онице, како би се што већем броју заинтересованих грађана 
пружило бесплатно елементарно знање на тему покретања 
сопственог бизниса.

На интернет презентацији града Београда и званич-
ним интернет страницама институција - чланова Савета 
за запошљавање града Београда, које учествују у пројекту 
радионица „Знањем до циља“, постављене су све детаљније 
информације о овом програму едукација.

Савет за запошљавање града Београда и наведене ин-
ституције, које имају огромно искуство у пружању знања за 
покретање бизниса, кроз ове радионице ће омогућити по-
лазницима да се упознају са правним облицима оснивања 
предузећа, пореским и другим финансијским обавезама, 
писањем бизнис плана, процедурама Фонда за развој за 
кредите за почетнике и start-up кредите и осталим могућим 

изворима финансирања доступним на нашем тржишту. По-
ред тога, будући предузетници ће сазнати више о изворима 
финансирања у функцији развоја извозника-предузетника, 
комуникационим стратегијама и вештинама пословне ко-
муникације, као и осталим веома корисним темама.

Радионице „Знањем до циља“ одржаваће се крајем фе-
бруара и почетком марта, тачније од 29. фебруара до 5. мар-
та, а затим од 07. до 12. марта, у периоду од 11 до 15 часова, 
у Градској управи града Београда, на Тргу Николе Пашића 
6 (Велика сала, бр.10). 

Распоред едукација
Понедељак је предвиђен за едукацију коју води НСЗ, 

на тему „Пут до успешног предузетника“, уторак за Град-
ски центар за социјално предузетништво Београда и тему 
„Пословна идеја и развој бизниса“, среда је резервисана за 
Привредну комору Београда и едукацију на тему „Израда 
бизнис плана“, као и за Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту, који ће се бавити темом „Отварање приватних вр-
тића“. Едукација Фонда за развој планирана је за четвртак, 
на тему „Апликациона обука за start up кредите“. У петак 
ће представници Регионалне агенције за развој и европске 
интеграције Београд говорити о теми „Увод у маркетинг и 
продају за почетнике у пословању“, а Агенција за осигурање 
и финансирање извоза РС приближиће полазницима тему 
„Приступ изворима финансирања у функцији развоја извоз-
ника - предузетника“.

Сви заинтересовани грађани могу се јавити Служби за 
комуникације и координацију односа са грађанима (Бео-
ком сервис), на бројеве телефона: 0800 110 011 - за позиве 
из фиксне телефоније Телекома или 011 3090 007 - за остале 
фиксне телефонске мреже и мобилне оператере, сваког рад-
ног дана, од 7 до 22 часа, како би оставили своје податке. 

Потврду о учешћу у програму едукација „Знањем до 
циља“ добиће кандидати који су присуствовали свим ради-
оницама. 

АКТУЕЛНО   Радионице „Знањем до циља“

ПРИЛИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ

Сарадња општине Пирот и НСЗ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА 13 МИЛИОНА ДИНАРА

Председник општине Пирот Владан Васић и 
директорка пиротске филијале НСЗ Јелена Костић 
потписали су Споразум о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма и мера 
АПЗ за 2016. годину, на основу кога ће кроз 4 про-
грама бити запослено око 100 лица са евиденције 
НСЗ. Споразум је потписан у свечаној сали СО Пи-
рот, 5. фебруара.

Председник општине Владан Васић је истакао 
добру сарадњу локалне самоуправе и НСЗ током ре-
ализације програма запошљавања у 2015. години 
и изразио наду да ће и ове године све планиране 
активности бити изведене без икаквих тешкоћа.

„За ову годину је издвојено нешто више сред-
става за реализацију предвиђених мера у односу 
на 2015“, истакао је Васић. Општина Пирот и Ло-
кални савет за запошљавање су усвојили Локални 
акциони план за 2016. годину, којим је за реализа-
цију програма запошљавања издвојено 13 милиона 
динара.

„Надам да ће што већи број лица са евиденције 
НСЗ бити укључен у планиране програме, а посебно 
лица из категорије теже запошљивих“, нагласила је 
директорка Филијале Пирот НСЗ Јелена Костић.

     Додељени сертификати
    У Пироту су додељени сертификати полазницима који су успешно 
завршили обуке за тржиште рада. Народни универзитет Ниш је у са-
радњи са Националном службом за запошљавање реализовао обуке 
за енглески језик, оператере на ЦНЦ машинама, рецепционере и за 
собарице, за укупно 26 лица. Сертификате су уручиле Јелена Кос-
тић, директорка Филијале Пирот НСЗ и директорка Народног уни-
верзитета Ниш Славица Антић, честитајући полазницима на успеш-
ном завршетку обука и пожелевши да им стечена знања олакшају 
пут до жељеног посла. 
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МИ И ЕВРОПА   Рециклажом до одрживог решења

ИНОВАТИВНИ ДИЗАЈН И УНИКАТНОСТ
У региону и Европи постоје различити модалитети рециклаже отпадног текстила, али не 
овако обједињен процес, у складу са технолошким карактеристикама материјала, какав 

развија Женски центар Ужице

Пројекат „Рециклажом отпад-
ног текстила до одрживих ре-
шења“ Женског центра Ужице 
награђен је прошле године 

на додели признања „еКапије“ за ин-
вестицију године - „Ауреа 2015“, спе-
цијалном наградом за друштвену ко-
рисност. Циљ удружења је и оснивање 
Рециклажног центра за текстил, који 
ће функционисати у облику социјал-
ног предузећа, са приоритетом запо-
шљавања жена из тешко запошљивих 
група.

Пројекат „Рециклажом отпадног 
текстила до одрживих решења“ настао 
је 2010. године, са идејом изградње 

одрживих економских модела запо-
шљавања жена из рањивих група и 
као резултат препознатих проблема 
локалне заједнице за успостављање 
система примарне селекције и збриња-
вања једне категорије отпада. Грађан-
ство није знало шта са текстилом који 
више не користи, док је са друге стране 
и регионална депонија у граду имала 
проблем са прикупљањем и начином 
рециклаже.

- Активно радимо на привлачењу 
инвестиције за производњу рецикли-
раних текстилних влакана. Пратимо 
конкурсе, а од прошлог лета смо по-
чели да производимо пробне узорке 
текстилне галантерије и сувенира. 
Такође, покушавамо да набавимо оп-
рему и кроз пројекте. На шестој кон-
ференцији ЦСР Форума о друштвено 
одговорном пословању, која је одржана 
9. децембра 2015. године у Београду, 
имали смо у гостима и шефа Делега-
ције ЕУ у Србији Мајкла Девенпорта - 
каже у разговору за „еКапију“ Марина 
Туцовић, менаџер програма рецикла-
же текстила у Женском центру Ужице.

До сада су у оквиру поменутог 
пројекта успостављени инфраструк-
турни и технички предуслови за при-
марну селекцију и донацију текстила, 

као и за производњу 
производа од рецикли-
раног текстила из асор-
тимана текстилне га-
лантерије.

- Ово влакно има при-
мену у грађевинарству, 
индустрији обуће, ауто-
мобила и намештаја и не 
производи се у Србији, 
док оно које се увози 
потиче из индустрије и 
настаје као резултат по-
стиндустријског отпада 
- објашњава Марина Ту-
цовић.

Покретање треће фазе 
подразумева инфраструк-
турно опремање, набав-
ку додатних контејнера, 

адаптацију простора, набавку возила 
и технолошке линије за рециклажу 
која се састоји од три машине, одакле 
се као крајњи производ добија рецик-
лирано влакно. Израда производа од 
рециклираног текстила из асортимана 
текстилне галантерије омогућиће и за-
пошљавање жена из тешко запошљи-
вих група, док ће производња рецик-
лираног текстилног влакна запослити 
још 22 радника.

У региону и Европи постоје разли-
чити модалитети рециклаже отпадног 
текстила, али не овако обједињен про-
цес у складу са технолошким каракте-
ристикама материјала, какав развија 
Женски центар Ужице. Анализа је по-
казала да је за производњу најпогод-
нија текстилна галантерија, а основне 
одлике производа биће иновативни 
дизајн и уникатност. Препозната су два 
тржишта: крајњи потрошачи који желе 
нову линију производа у стандардном 
асортиману производа текстилне га-
лантерије - торбе, асесоари, торбе за 
лаптоп, несесери, футроле за мобилни 
и слично, и институције којима ће бити 
понуђен друштвено одговоран произ-
вод, а за које би радили различите вр-
сте рекламног и промо материјала.

     
Европски дан у Краљеву

    Током боравка у Краљеву шеф Де-
легације ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт 
доделио је грантове представници-
ма градова у Србији који учествују у 
пројекту „Европска подршка инклу-
зивном друштву“, вредан 4,3 милиона 
евра. Такође, амбасадор Давенпорт 
је градоначелнику Томиславу Илићу 
предао техничку документацију за 
пројекат изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода и ка-
нализационе мреже у Краљеву, чију је 
израду ЕУ финансирала са 1,25 мили-
она евра. Краљево је добило грант од 
182.600 евра за пројекте заштите жи-
вотне средине и оснаживање ромске 
заједнице, које ће реализовати током 
ове и наредне године у сарадњи са 
Данским саветом за избеглице.
     На крају посете Краљеву Давенпорт 
је обишао Ветеринарско специјалис-
тички институт Краљево, чију је мо-
дернизацију ЕУ подржала донацијом 
опреме, као и новоизграђени мост на 
реци Лопатници, у оближњем селу 
Богутовац. Европска унија уложила је 
2,4 милиона евра у обнову последица 
поплава у Краљеву.
   „Краљево је данас имало свој ев-
ропски дан“, рекао је том приликом 
шеф Делегације Европске уније у 
Србији, који је са министром за рад, 
запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александром Вулином 
доделио 28 грантова институцијама 
социјалне заштите и удружењима из 
36 општина.
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Реики, кристалотерапија, арома-
терапија и сапуни са полудра-
гим камењем, мелеми и уља - 
тим редоследом је дипломирани 

глумац из Новог Пазара Албин Сали-
ховић (34), који тренутно живи у Бео-
граду, истраживао себе и своје таленте, 
да би се пре три године определио за 
производњу све популарније козмети-
ке међу житељима родног Пазара, али 
и целе Србије. Док ми на Фестивалу 
природне козметике, неге и холизма 
„Дани даривања“ прича о себи, прво ис-
тиче своју прабабу Умку, исцелитељку 
чији је стари рецепт умногоме допри-
нео његовом развоју.

„Када ме питају како сам поред 
глуме почео овим да се бавим, ја кажем 
да је то било онда када сам се упознао 

са енергијом, са оним од чега смо сат-
кани и када сам почео да радим на 
себи. Осмислио сам сапуне са полудра-
гим камењем који носе енергију крис-
тала. Ја сам наследник у трећој генера-
цији после прабабе који се бави овим 
хобијем. Данас је њен чудотворни Ум-
кин мелем веома тражен, а признајем 
да сам дуго размишљао да ли треба да 
се бавим овим. Занимљиво је да је Умка 
живела 110 година“, прича Албин.

Кристали су видљиви на врху са-
пуна, а њихова вибрација сарађује са 
ауром и енергетским пољем човека. 
Својим производима је дао симболичан 
назив „Хвала“, а то име настало је много 
пре него што је ушао у тај мирисни свет.

„Аутор сам истоимене емисије 
која се емитовала на Регионалној те-
левизији Нови Пазар, док сада тих 
двадесетак издања можете гледати на 

Јутјубу. Име је настало изненада, док 
сам путујући аутобусом од Београда 
до Новог Пазара правио концепт, запи-
сујући идеје у свешчицу. То је уједно и 
подсећање да треба да будемо захвал-
ни природи, Богу и свему што имамо 
на овом путовању које се зове живот. 
Мој мото је - што се више захваљујемо, 
имаћемо више тога на чему смо зах-
вални“, искрен је Албин.

Већина његових ручно прављених 
производа садржи по неколико капи 
еликсира горског кристала, који их на 
тај начин енергизују. Од лековитих, 
истиче најтраженији сапун против 
псоријазе и екцема, са катраном боро-
ве лучи, за који каже да је добар и за 
уклањање перути и друге кожне про-
блеме.

„Кастиљански сапун има у себи 
више од 70 одсто маслиновог уља. Пре-
поручујем га људима чија је кожа скло-
на алергијама. Користим и чајно дрво, 
које лечи гљивице на кожи тела, стопа-
лима, глави и лицу. Ту су и креме, уље 
за тело и масажу, хидролати и тоници 
за хидратацију лица. Занимљиво је да 
се моје уље за лице користи у комбина-
цији са хидролатима или чак са обич-
ном водом. Довољне су две - три капи 
и одлична су замена за крему, иако се 
многи плаше да их због тога што делују 
масно кожа неће упити. Напротив, све 
се апсолутно брзо апсорбује“, стручно 
ми објашњава Албин и додаје да њего-
ви сапуни немају ништа вештачко, те 
да се са својим колегама са сајма бори 
против додавања парафина и вазелина 

у козметичке препарате. Користи коко-
сово, маслиново, бадемово и рицинусо-
во уље. Ту је и ши путер, односно карите 
путер, као и какао путер. Од уља из-
дваја уља од коштица кајсије и грожђа 
и арганово уље.

Албин има и Удружење грађана 
„Хвала“, које се бави очувањем тради-
ционалне рецептуре, израдом при-
родне козметике и очувањем при-
родне средине. Његова радионица је 
путујућа, а своје рукотворине прави 
ручно, како у Пазару, тако и у Београду. 
У родни град одлази најчешће када има 
представе у Регионалном позоришту 
Нови Пазар чији је члан, а публика га 
гледа на сцени у извођењима „Хаса-
нагинице“, Шекспирове „Буре“ и дечје 
представе „Чаробњак из Оза“.

„Глуме се никад не бих одрекао, јер 
волим сцену, рефлекторе и ту размену 
енергије са публиком. Моја друга љу-
бав је холистички приступ животу. Ако 
ме питате шта ме покреће, то су, осим 
професионалног позива, клијенти који 
ми се јаве и кажу да су им моји мелеми 
и сапуни помогли да реше здравствене 
проблеме. Један отац из Новог Пазара 
рекао ми је да је после моје емисије у 
којој је слушао о чајевима и кориговању 
исхране, излечио свог малог сина од 
дијабетеса. Пошто деца примају вибра-
ције од родитеља, верујем да ако они 
раде на себи, односно ако прво изле-
чимо мајку и оца, излечићемо и дете“, 
каже Албин.

МОЈ ПУТ   Глумац из Новог Пазара прави лековите сапуне са кристалима

АЛБИНОВА РАДИОНИЦА
„Глуме се никад не бих одрекао, јер волим сцену, рефлекторе и размену енергије са 
публиком. Моја друга љубав је холистички приступ животу. Ако ме питате шта 
ме покреће, то су, осим професионалног позива, клијенти који ми се јаве и кажу да 
су им моји мелеми и сапуни помогли да реше здравствене проблеме“, каже Албин 

Салиховић

Текст и фотографије: Ненад Благојевић
www.pricesadusom.com
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Председник Привредне коморе Аустрије Кристоф 
Лајтл истакао је да су Србија и Аустрија много више 
од добрих суседа и да дуално образовање, које Србија 
намерава да уведе, пружа младима перспективу за 

будућност. Он је на Аустријском пословном кругу, одржаном 
почетком фебруара у Београду, подсетио да је Аустрија први 
инвеститор у Србији са обимом улагања у висини од 2,8 ми-
лијарди евра, што је одраз поверења које аустријска преду-
зећа имају у Србију, али и српски привредници у Аустрију.

- Аустријске компаније нису овде да би зарадиле брзи 
новац већ због одрживих инвестиција. Аустријску привреду 
занима дугорочно партнерство и на томе радимо - нагласио 
је Лајтл. Он је разговарао и са члановима Председништва 
Сената привреде Србије, са којима се сложио да је извозна 
оријентација веома битна за све привреде, па тако и за прив-
редуСрбије.

Председник Сената привреде Србије, који је настао на 
иницијативу Сената привреде Аустрије и Немачке, Иван 
Грос, истиче да су аустријски привредници, који у великом 
броју послују у Србији, углавном задовољни условима са 
којима се сусрећу.

- Ми радимо пре свега на повезивању малих и средњих 
предузећа из Србије, Аустрије и Немачке, како би ушли у 
стартешка партнерства, јер српске фирме вапе за новим 
технологијама. Зато би та партнерства могла да допринесу 
бољој извозној оријентацији земље - објаснио је Грос и подсе-
тио да је Аустрија прошле године извезла робу у вредности 
од 130 милијарди евра, што је значајна свота. На другој стра-
ни, како је констатовао, Србија још има слабе извозне резул-

тате и недостатак стратегија, а извозна оријентација је та која 
остварује девизни прилив битан за развој привреде и земље.

Оживело тржиште
На скупу је речено да аустријски привредници с опти-

мизом гледају на будућност привреде и развој тржишта Ср-
бије.

Члан борда „Страбаг“ Херберт Крутина, надлежан за 
послове градње у југоисточној Европи, указао је да је ова 
компанија већ дужи низ година послује у Србији, где посе-
дује ћерке фирме, а да су тешке године у пословању иза нас.

- Видимо јасно оживљавање тржишта. Оптимистични 
смо јер утврђујемо да све више међународних инвеститора 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Оптимистична будућност привреде

ДУГОРОЧНО ПАРТНЕРСТВО
Меморандум о сарадњи Аустрије и Србије у развоју дуалног образовања 
у средњем стручном образовању у Србији има за циљ смањење стопе 

незапослености младих

     Трбухом за крухом
    Вест да Аустрија тражи 29.000 конобара, кувара и помоћника, а да је при томе минималац већи од плате програмера у Ср-
бији, заинтригирала је многе Србе који желе да зараде који динар више. Ипак, од посла вас дели неколико корака.
- Прво је неопходно пронаћи одговарајућег послодавца у Аустрији који жели да вас запосли. Данас се такви послови прона-
лазе путем интернета, где постоји велики број сајтова са пословима у Аустрији или преко личних контаката. Ипак, битно је 
нагласити да би требало да се фокусирате на занимања која су у тој земљи дефицитарна, јер то повећава вероватноћу да 
ћете добити дозволу за рад - објашњава Белма Цокић, повереник за интеграцију Срба у аустријско друштво при Амбасади 
Аустрије у Београду.
   Занимања на која би требало да се фокусирате јесу она из области угоститељства - конобари, кувари, помоћници у кухињи, 
чистачи и радници на паковању робе најтраженији су у Аустрији. Будући да је од маја прошле године минимална бруто зарада 
у хотелијерству и угоститељству 1.400 евра месечно, јасно је зашто се све више Срба интересује за запослење у овој земљи.
    Виза није потребна, али да бисте зе запослили, морате да имате радну дозволу.
   - Реч је о такозваној црвено-бело-црвеној карти или Rot-Weiss-Rot-Karte, за коју кандидат аплицира у амбасади након што је 
већ пронашао послодавца. Затим се на основу неколико критеријума одређује да ли ћете добити ову дозволу, а један од њих 
је управо потреба за радном снагом. Зато, на пример, нема везе што познајете некога ко има фризерски салон и жели да вас 
запосли у Аустрији, ако њима нису потребни фризери већ их имају довољно у својој земљи - истиче Белма Цокић.
Познавање немачког језика није неопходно за добијање ове дозволе, али јесте велики плус. Критеријуми по којима се одређује 
ко добија црвено-бело-црвену карту су квалификације, радно искуство, познавање језика, старост и студије у Аустрији (за 
висококвалификована занимања).
   Ова карта обједињује радну и боравишну дозволу и траје 12 месеци. Након што добијете овај папир и послодавца, ствар је 
поприлично једноставна - можете да кренете да се пакујете. Из аустријске амбасаде упозоравају да многи покушавају да за-
раде варајући Србе који хрле у Аустрију. Тако се на неким сајтовима налазе огласи у којима се обећава прибављање аустријске 
радне дозволе након уплате „таксе за визу“ физичком лицу или фирму. Из амбасаде изричито саветују да се никакве таксе не 
уплаћују, те да се уместо тога прво обратите амбасади.
   Будући да је све већи број оних који у овој држави траже своје парче хлеба, аустријска амбасада редовно организује семи-
наре информативног карактера о одласку у Аустрију, а о томе када се и где одржавају можете да се информишете на њиховој 
Фејсбук страници. 



Бесплатна публикација о запошљавању 7924.02.2016. |  Број 662 |   

долази у Србију - објаснио је Крутина и указао да је за при-
влачење инвеститора важно да у Србији постоји политичка 
стабилност, правна сигурност, заштита инвестиција, као и 
континуирани развој.

Председник Аустријско-српског привредног форума 
Радивоје Петрикић истакао је да је предност српског тр-
жишта пре свега јефтина радна снага, али и повољни по-
рески услови и подстицаји. Такође, констатовао је да је за 
аустријске привреднике битна и близина тржишта, као и 

могућност пословања са источном Европом преко споразума 
које има Србија, али и са даљим тржиштима. Петрикић је до-
дао да још постоји потреба за побољшањем пословне климе, 
пре свега када је реч о непредвидивости правног оквира, 
неефикасности рада судова...

О унапређењу српско-аустријских економских односа са 
делегацијом Привредне коморе Аустрије разговарао је и ми-
нистар привреде Жељко Сертић. Сертић је рекао да око 500 
компанија из Аустрије послује у Србији и да су задовољни 
условима пословања на српском тржишту. Он је додао да је 
за аустријске привреднике повољна могућност пословања са 
земљама Царинске уније (Русија, Белорусија и Казахстан), на 
основу споразума које Србија са њима има. Сертић се захва-
лио аустријској привредној комори на значајној помоћи у ре-
организацији коморског система, као и увођењу система ду-
алног образовања. Председник Привредне коморе Аустрије 
Кристоф Лајтл обећао је наставак помоћи Србији.

- Са значајним оптимизмом гледамо на будућност срп-
ске привреде - рекао је Лајтл и додао да је оптимистичан јер 
види да све више међународних инвеститора долази у Ср-
бију.

Дуално образовање
Меморандум о сарадњи Аустрије и Србије у развоју ду-

алног образовања у средњем стручном образовању у Србији 
има за циљ смањење стопе незапослености младих. Трого-
дишњи документ којим Аустрија пружа подршку Србији у 
увођењу дуалног образовања потписали су министар спољ-
них послова Аустрије Себастијан Курц, председник Прив-
редне коморе Аустрије Кристоф Лајтл, министар просвете, 
науке и технолошког развоја Србије Срђан Вербић и пред-
седник ПКС Марко Чадеж.

Лајтл је након потписивања нагласио да се овај систем 
образовања успешно примењује у Аустрији и да ће та земља 
учинити све да и Србија постане најбољи пример у Европи 
када је у питању дуално образовање, односно сарадња ком-
панија и школа. Председник ПКС Марко Чадеж казао је да 
потписани Меморандум утврђује оквире дугорочне сарадње 
Србије са Аустријом по питању реформисања средњег струч-
ног образовања у Србији.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан 
Вербић казао је да се у Србији систем дуалног образовања 
назива оперативно-занатским моделом и да ми морамо да 
развијемо модел какав одговара приликама у Србији. Он је 
нагласио да Србија мора да мотивише ученике да уписују 
профиле за рад у области металске или кожарске струке, од-
носно да мање обучава ученике за услуге, а више за наставак 
каријере у инжењерским областима и занатима.

- Дуално образовање је један изузетан вид јавно-приват-
ног партнерства које ми желимо да развијемо. То подразуме-
ва сарадњу компанија и школа на свим нивоима, не само са 
средњим стручним, већ и са основним школама и факултети-
ма - рекао је Вербић додавши да компаније могу да помогну 
школама, не само по питању практичне наставе, већ и када 
се врши реконструкција школа, набављају уџбеници, али и 
стимулишу ђаци.

     
Отворене пријаве за Студентски

привредни форум 2016
    У току је пријављивање за други Студентски привред-
ни форум, који ће се одржати 4. и 5. марта у просторијама 
Привредне коморе Србије, а теме форума биће, између ос-
талих, социјално и омладинско предузетништво. Форум ће 
бити организован у виду дводневног семинара, током којег 
ће учесници имати прилику да добију корисне стручне саве-
те и усвоје знања потребна за даљи професионални развој, 
наведено је у саопштењу Студентског привредног форума.
    Стручни предавачи и еминентни гости из света бизниса 
говориће у оквиру семинара на теме социјалног и омладин-
ског предузетништва, зелене економије, положаја жена у 
предузетништву, потенцијала друштвених мрежа за развој 
бизниса, привреде из угла велике компаније... Учесници фо-
рума имаће прилику да усвојена знања и практично приме-
не кроз радионице.
    Први Студентски привредни форум имао је око стотину 
учесника са београдских факултета, а ове године се очекује 
око 200 студената београдских и универзитета широм Ср-
бије, као и учешће студената из региона. Студентски прив-
редни форум реализује Центар за едукацију и друштвену 
еманципацију младих, уз подршку Министарства омладине 
и спорта, Министарства просвете и технолошког развоја и 
Привредне коморе Србије.
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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 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


