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СРБИЈА ЧЕКА
30.000 ИТ

ИНЖЕЊЕРА
ТЕМА БРОЈА – Просечна плата програмера три пута већа од 
просечне српске плате - 1.300 евра. У овом тренутку у Србији 
би могло да буде запослено 30.000 стручњака, али их немамо
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Реформа Пореске управе

Министар финансија најавио измене пореских закона када је у питању
порез на аутомобиле

РЕКЛИ СУ  Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне самоуправе

Према евиденцији Националне службе за запошљавање

„Неколико година спроводе се активне мере политике запошљавања, али оне не 
дају ефекте“, каже менаџер Тима за социјално укључивање и смањење

сиромаштва Владе Србије Иван Секуловић

КОНКУРС ЗА 100 НОВИХ ИНСПЕКТОРА

ПОРЕСКИ МОРАЛ И ДОМ ЗДРАВЉА

НЕЗАПОСЛЕНО ОКО 200.000 МЛАДИХ

Ове недеље расписан је конкурс за пријем 100 нових 
инспектора у Пореској управи Србије. Директорка те 
институције Драгана Марковић подсетила је да се 
на реформи Пореске управе увелико ради, а да ће 

грађани резултате моћи да виде већ у наредној години. 
„Наш задатак и наш примарни циљ је да остваримо ста-

билне буџетске приходе, као и да учествујемо у креирању 
пословног амбијента за даљи привредни раст. Трудимо се 
и да омогућимо једноставнију наплату пореза, као и подно-
шење електронских пореских пријава“, указала је Марковић.

Министар финансија је с друге стране најавио измене 
пореских закона и навео пример плаћања пореза на аутомо-
биле, који је до сада одређиван по кубикажи.

„Свуда у свету се порез на аутомобил одређује према 
стварној вредности возила, евентуално према еколошким 
ефектима. Кубикажа је нешто чега се ја сећам још као сту-
дент, када сам куповао први аутомобил, па је било - ако ку-

пите мотор јачи од 2.000 кубика, бићете у страшно неповољ-
ној позицији. Ми ћемо мењати читав низ закона који се тичу 
и ПДВ-а и акциза и пореског поступка и закона о порезима 
на имовину и закона који се тичу накнада“, рекао је Душан 
Вујовић, министар финансија.

„Уколико би сви издавали фискалне рачуне свака јединица локалне 
самоуправе могла би да добије нови дом здравља или вртић“, изјавила је 
министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић. 

Министарка је навела да то не значи да се од грађана тражи да раде 
посао инспекције, већ да се од привреде тражи да ради оно што мора по 
закону, односно да издаје фискалне рачуне.

„Има локалних самоуправа у којима је сакупљање пореза веома мало, 
али очекујем од грађана да када већ плаћају услугу траже фискални ра-
чун, јер они треба да обезбеде да део њихових трошкова иде назад - за њи-
хово школовање, социјално осигурање, пензије и све остало што се плаћа 
из буџета. Очекујем првенствено да људи почну да схватају шта значи 
фискални рачун и зашто је важно плаћање пореза. Очекујем да се наш 
порески морал подигне и да разумемо да када плаћамо порез плаћамо 
нешто за све нас заједно“, рекла је Ана Брнабић.

„Према евиденцији Националне службе за запошљавање, 
око 200.000 младих је незапослено, односно 36 одсто. Тај про-
ценат сврстава Србију у сам европски врх незапослености 
младих“, изјавио је менаџер Тима за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва Иван Секуловић и најавио да ће влада 
правити јасне планове како да незапосленост достигне европ-
ски ниво од 15 одсто.

„У последње две године имамо позитивне трендове, али 
они нису одрживи, јер млади планирају посао у свету“, рекао је 
Секуловић за РТС. Како је подвукао, мора се олакшати прелаз 
младих из света образовања у свет рада.

„Покушаћемо да направимо партнерство између обра-
зовних институција и приватника“, навео је Секуловић. Он је 

подсетио и да се већ неколико година спроводе активне мере 
политике запошљавања, али да оне не дају ефекте, те да су 
буџетска улагања недовољна.

„У условима када је макроекономска стабилност оства-
рена, имамо простор да улажемо у нове моделе студентске 
праксе, студентске послове, партнерства са бизнис заједницом. 
Ово се тиче и ресора просвете, привреде, финансија“, истакао 
је Секуловић и додао да влада покушава да направи четири 
међуресорна тима која ће се бавити темама које повезују Ср-
бију са Европом и светом, стварањем економских прилика за 
све, људским правима и безбедношћу и пружањем бољих ус-
луга грађанима.



ТЕМА БРОЈА   После кукуруза и малине највећи извозни адут Србије - софтвер

СРБИЈА ЧЕКА 30.000 ИТ ИНЖЕЊЕРА

У Србији, где је половина младих незапослена, идеја о 
покретању сопственог бизниса делује као немогућа 
мисија и превише ризичан потез. Али, има оних који 
мисле и делују другачије. СтартИТ је група ИТ про-

фесионалаца који промовишу и помажу старт-ап бизнис у 
Србији, показују успешне примере младих који су ни из чега 
створили нешто. 

„Старт-апи су посебан облик предузетништва, који се 
заснива на технологији и креирању сопствених производа, 
окренутих ка глобалном тржишту. Више од шест година ра-
димо на креирању подстицајног окружења за технолошки 
развој у Србији“, каже Зоја Кукић из СтартИТ-а. 

За старт-ап програме се у Србији чуло пре неколико го-
дина, али и даље је питање да ли се исплати покренути са-
мостални посао.

„Можда делује да је код нас теже - због бирократије и 
неподстицајног правног оквира, мада постоје и добре ствари. 
Држава се не меша, јер се не разуме довољно у ову област. 
У Србији се исплати покренути посао окренут светском тр-
жишту, пре свега због трошкова - плате су ниже, а са њима и 
већина других трошкова пословања“, каже Кукићева.

Љиљана Ршумовић, координаторка пројекта „Нови из-
возни инструмент Србије“, који у оквиру Научно-технолошког 
парка Србије финансира швајцарска влада, каже за „Полити-
ку“ да је велика потражња за стручњацима у ИТ сектору и 
да су они у последњих месец дана запослили 12 инжењера у 
компанијама које послују у оквиру парка.

Гордана Глишић Морганти, власница компаније 
„МХТ Балкан“ коју је у Србији основала италијанска фирма, 
каже за „Политику” да је разлог за покретање посла у Србији, 
између осталог, цена рада, која је и до 30 одсто нижа, али и 
услови пословања и стручни кадрови који могу да одговоре 

свим изазовима у сектору којим се бави, а то је израда соф-
твера.

Шансе за зараду у ИТ сектору су велике, међутим, и 
даље постоји проблем са недостатком кадрова. Нови Сад, на 
пример, са годишњим приходом од око 100 милиона евра 
само од продаје софтвера, у мањим или већим ИТ компанија-
ма запошљава око 3.500 стручњака, што је половина укупног 
броја запослених у 2.000 ИТ компанија. У овом тренутку мог-
ло би да буде запослено 30.000 стручњака, али их немамо, јер 
свега 1.000-1.500 људи годишње стекне звање ИТ инжењера. 
Просечна плата програмера у Србији је три пута већа од про-
сечне плате у земљи и веома су тражени од стране послода-
ваца, јер их је веома тешко наћи.  

ИТ је занимљив, јер може створити огроман бизнис без 
великог улагања - за софтвер је потребна само особа која га 
прави, а дистрибуција и све остало иде кроз дигитални свет. 
Питање је колико се исплати улагати у старт-ап послове.

„Не постоји тачна статистика, али рецимо да 1 од 10 
послова успе. То јесте велики ризик, али ако сте у оних 10 
одсто, успех је огроман“, напомиње Кукићева.

Српски технолошки старт-апи су у последњих годину 
дана пет пута увећали инвестиције које су привлачили, тако 
да је више од 50 милиона долара на овај начин ушло у Србију. 
Овај новац је бесповратан, па власници деле ризик са осни-
вачима и предузетницима. Једини разлог због чега домаћа 
ИТ индустрија не расте још више, јесте недостатак квали-
фикованих људи, али и грешке у образовном систему, јер се 
из актуелних уџбеника из информатике још увек учи како се 
повезати на интернет користећи dial-up конекцију. 

Просечна плата програмера три пута већа од просечне српске плате - 1.300 евра. У 
овом тренутку у Србији би могло да буде запослено 30.000 стручњака, али их немамо

Сњежана Видачковић

     Шта је старт-ап?
   Сама реч значи покренути или започети. Старт-ап су 
углавном новостворене компаније, односно почетници у 
пословању, а старт-ап кредити и микрокредити су врсте 
кредита намењене овој групацији. У Србији неколико бана-
ка нуди овакву врсту подстицаја.

     За две године до две милијарде евра 
   Крајем прошлог месеца премијер Александар Вучић је 
најавио формирање министарског тима за ИТ сектор, са 
задатком да се извоз софтвера у наредне две године по-
већа са 410 милиона на више од две милијарде евра. Према 
неким истраживањима, Србија у ИТ сектор улаже око 60 
евра по становнику и значајно заостаје за Хрватском, која, 
на пример, улаже 200 евра, док је ЕУ са 800 уложених евра 
недостижна за нас.
„Ако би Србија добила тим који би радио само за ИТ сек-
тор лако бисмо дошли до пројекције где можемо стићи у 
овој области и које резултате имамо прилику да остваримо. 
Без озбиљног приступа овом растућем сектору не можемо 
да рачунамо на велике резултате“, сматра Драгован Ми-
лићевић, власник фирме „Телнет“ из Чачка, која се бави 
развојем софтвера.

     Кукуруз, воће и - софтвер
   Укупан извоз у 2015. години у ИТ сектору достигао је 678,3 
милиона евра, а прошлогодишњи нето извоз, односно разли-
ка извоза и увоза - 317,4 милиона евра, што га чини трећим 
најуспешнијим домаћим производом, одмах после кукуруза 
и смрзнутог воћа.
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Иако би радници јавних предузећа који размишљају 
о споразумном раскиду радног односа желели што 
пре да сазнају колика их отпремнина чека када ос-
тану без посла, за сада информацију о томе имају 

само запослени у Електропривреди Србије и „Железници“.
Највеће отпремнине у ЕПС-у добиће радници са бенефи-

цираним радним стажом – 27 просечних бруто плата. Ако 
се узме у обзир да је просечна плата у овом предузећу око 
75.000 динара, ова категорија радника ће добити по два ми-
лиона динара. Радници који стичу услов за пензије добиће 
отпремнине од 200 евра по години стажа и три просечне 
плате.

Проф. др Бранко Ковачевић, председник Надзорног 
одбора ЕПС-а, рекао је за „Политику” да информацију о виси-
ни отпремнина сваки радник може видети на сајту синдика-
та ЕДБ-а, тако да тајни нема коме шта припада.

„Висина отпремнина зависи од дужине радног стажа, а 
затим од тога да ли је реч о бенефицираном радном стажу, 
колико је коме остало до пензије“, објашњава Ковачевић и до-
даје да ће ЕПС исплатити од пет до 27 просечних бруто плата, 
остварених у првих шест месеци ове године.

„Већ сада се пријавило дупло више људи него што је 
било предвиђено. Уместо 1.000 на списку је 1.700 радника. 
То је много, кад би сви они напустили ЕПС, настао би велики 
проблем у производњи“, истиче Ковачевић, који верује да се 
овом висином отпремнина удовољило захтевима ММФ-а.

Према његовим речима, договорено је да се веће от-
премнине дају онима који имају више до пензије, јер су мла-
ди и треба им омогућити да се снађу на други начин. Запос-
ленима који истовремено испуњавају више услова из више 
различитих категорија, исплатиће се стимулативне накнаде 
које су најповољније за радника.

Када је реч о „Железницама Србије”, у којима се 2.000 
радника пријавило за добровољни одлазак, запослени који 
не испуњавају услов за пензију имају право на отпремнину 
у висини збира трећине зараде за сваку навршену годину 
рада, увећану за 50 одсто или у висини од 200 евра за сваку 

навршену годину рада. Просечна бруто зарада у „Железни-
цама” је око 53.000 динара. За просечан стаж од 30 година 
запослени би могао добити око 6.500 евра, а за 1.604 радника, 
међу којима су и они који испуњавају један услов за пензију, 
требало би обезбедити до краја године око 10 милиона евра 
за исплату отпремнина.

Стеван Џелатовић, директор „Ресавице” каже за „Поли-
тику” да коначан договор о висини отпремнина и броју виш-
кова радника у овом предузећу још није утврђен.

„Надлежна министарства предлажу 200 евра по години 
стажа. Ми тражимо више. Наравно, не по 1.000 евра, као што 
је случај са ЕПС-ом, али лично се залажем да то буде 500 и 
више евра по години стажа“, каже Џелатовић.

Први човек „Ресавице”, с друге стране, објашњава да 
они и немају вишак рудара, него мањак рудника и свега 15 
запослених у администрацији, али да има људи који раде у 
сепарацији и на другим радним местима и који су им неоп-
ходни.

У РТБ „Бор“, како се незванично сазнаје, још нема догово-
ра о коначном износу отпремнина. 

У фабрици обуће у Пчињском округу од укупно 135 затечених 
радника 96 је радило „на црно“. Код једног послодавца који изводи 
грађевинске радове на Копаонику, ниједан од 14 радника на гради-
лишту није имао уговор о раду. Иста ситуација затекла је инспекторе и 
у Врању, само што је тамо било шест ангажованих без икаквог папира.

Инспекција рада најчешће наилази на рад „на црно“ у трговини, 
угоститељству, услугама, грађевинарству и пољопривреди. Без папи-
ра су углавном млади, пре свега неквалификовани радници, најчешће 
до средњег нивоа стручне спреме, запослени без редовних зарада и 
старији од 40 година.

Иако су послови које они обављају најчешће високоризични, у 
пракси их је тешко идентификовати, јер због страха од губитка посла 
између радника и послодавца постоји сагласност да се у тренутку ин-
спекцијског надзора избегне легализовање тог односа. То је нарочито 
присутно у грађевинарству и међу сезонцима у пољопривреди, угос-
титељству, трговини и занатској делатности.

ОТПРЕМНИНЕ ДЕСЕТКОВАЛЕ ЕПС
Високе отпремнине удвостручиле број захтева. Највеће отпремнине добиће радници с 

бенефицираним радним стажом - 27 просечних бруто плата или око два милиона динара

У ЕПС-у се за отпремнине уместо 1.000 пријавило 1.700 запослених

У фабрици обуће у Пчињском округу 

Код послодавца који изводи грађевинске радове на Копаонику, ниједан 
од 14 радника на градилишту није имао уговор о раду

ОД 135 ЗАТЕЧЕНИХ РАДНИКА 96 РАДИЛО НА ЦРНО

За просечан стаж од 30 година запослени у 
„Железници“ би могли да добију око 6.500 евра
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На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 
2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 
Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за 
запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Спора-
зума од 18.07.2016.године, 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и Општина Ивањица у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Ивањица за 2016. годину, у циљу радног ангажовања 
првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе са територије општине Ивањица, а са евиден-
ције Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак - Испоставе 
Ивањица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет прили-
ком укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције 
Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређују Нацио-
нална служба и општина Ивањица на основу јавног конкурса. Максимална 
дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим 
финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим посло-
вима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба за запошљавање и Општина Ивањица задржавју пра-
во да процењују оправданост потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа

• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре
са седиштем на територији општине Ивањица.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, 
као и биографију инструктора/предавача. 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документа-
цију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доноси се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Национална служба и Општина Ивањица задржавају право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансира-
но спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у 
складу са износом средстава који је опредељен за спровођење програма/
мере. Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јав-
них радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне 
службе.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, 
на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор филијале 
Националне службе у Чачку, по предходно прибављеном мишљењу Локал-
ног савета за запошљавање општине Ивањица.

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе и/или општине Ивањица за период 2012-2015. године.̀

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. Датум ангажовања лица са којим је закључен 
уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума 
закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана 

Јавни позиви
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доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова 
и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе 
са инвалидитетом. 
Директор надлежне филијале Националне службе, председник општине 
Ивањица и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спро-
вођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор надлежне филијале 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти, председник општине Ивањица и послодавац, у року до 30 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе 
са инвалидитетом. Сви уговори морају бити закључени у току календарске 
године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;

• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, однос-
но локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних преду-
зећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;

Јавни позиви
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• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaл-
нoj служби за запошљавање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вука-
дина Стојановића 6, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.
Јавни конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“, на 
сајту Националне службе за запошљавање и огласној табли Испоставе 
Ивањица Националне службе, а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на јавном конкурсу је 06.10.2016. године.

Образац пријаве може се добити у Националној служби за запошљавање – 
Филијала Чачак, Испостава Ивањица, преузети на сајту Националне служ-
бе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту општине Ивањица www.ivanjica.
gov.rs.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање. Све додатне информације могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Филијала Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стоја-
новића 6.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 
2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 
Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за 
запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Спора-
зума од 18.07.2016.године, 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 

2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног са територије општине Ивањица, који се води на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање - Филијала Чачак, Испоставa Ивањица, за 
самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, 
у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа. 
Незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање 
за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се струч-
но оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног 
испита, финансирају се најдуже 12 месеци. 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.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који има седиште на територији општине Ивањица и 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 не сме прећи 30% укупног броја лица укључених 
у програм стручне праксе), 
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Нацио-
налној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе за запошљавање - Филијала Чачак, Испоставе Ивањица, задовоља-
ва опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим 
актима Националне службе и:
• има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање услова за полагање стручног испита, 

Јавни позиви

Посао се не чека, посао се тражи
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• није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособља-
вати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду. 
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; за послодавце адвокате - решење 
о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-

ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уве-
рење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлнoj служби за запо-
шљавање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и/или 
општине по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне прак-
се спроведен по јавним позивима од 2012. до 2015. године. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Национал-
не службе и/или општине по програму стручне праксе“, затим „Кадровски 
капацитети“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор филијале 
Националне службе у Чачку, по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање општине Ивањица.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и 
више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно 
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе и 
уз предходно прибaвљено мишљење Локалног савета за запошљавање 
општине Ивањица.
Национална служба и Општина Ивањица задржавају право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију броја лица, у складу 
са износом средстава који је опредељен за спровођење програма/мере.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем, општи-
ном и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да 
Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању 
са незапосленим. 

Национална служба ће на основу достављене документације са посло-
давцем, општином и ангажованим лицем на стручној пракси закључити 
уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка 
спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења 
одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године 
у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној прак-
си:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања извр-
ши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у скла-
ду са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за пери-
од спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образац захтева може се добити у Националној служби за запошљавање 
- Филијала Чачак, Испостава Ивањица и преузети на сајту Националне 
службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту општине Ивањица www.
ivanjica.gov.rs.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запо-

шљавање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у листу „Послови“, на сајту 
Националне службе за запошљавање и огласној табли Испоставe Ивањица 
Националне службе, а до утрошка расположивих средстава издвојених за 
ову намену, најкасније до 30.11.2016. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 
2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 
Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за 
запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Спора-
зума од 18.07.2016.године,

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

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

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за 
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месе-
ци и намењена је незапосленима са територије општине Ивањица, који 
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала 
Чачак, Испостава Ивањица, са средњим, вишим и високим образовањем 
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста сти-
цали 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.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који има седиште на територији општине Ивањица и који при-
пада: 
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 не сме прећи 30% укупног броја укључених лица у програм 
стручне праксе),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног анга-
жовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим 
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема 
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно 
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне служ-
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бе за запошљавање - Филијала Чачак, Испостава Ивањица, задовољава 
опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима 
Националне службе и:
• има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање посебних практичних знања и вештина, 
• није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
• изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и 
након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворого-
дишње високо образовање;

- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три месеца 
пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца 
захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних 
сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава 
следеће услове: 
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и 
има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је дефи-
нисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца; 
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- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усаврша-
вања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подноси-
лац захтева није регистрован у АПР;  
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса 
до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који 
паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), 
оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где 
је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање 
лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послода-
вца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлнoj служби за запошља-
вање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и/или 
општине по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне прак-
се спроведен по јавним позивима од 2012. до 2015. године. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе и/или општине по програму стручне праксе“, затим „Програм струч-
ног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност посло-
давца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
 
Динамика одлучивања 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор филијале 
Националне службе у Чачку, по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање општине Ивањица.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и 
више незапослених  доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно 
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе и 
уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
општине Ивањица. Национална служба и Општина Ивањица задржавају 
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију 
броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за реализа-
цију програма/мере.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем, општи-
ном и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служ-
би достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. 
Национална служба ће на основу достављене документације са посло-
давцем, општином и ангажованим лицем на стручној пракси закључити 
уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка 
спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења 
одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године 
у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној прак-
си:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вешти-
нама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим неза-
посленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано 
уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образац захтева може се добити у Националној служби за запошљавање 
- Филијала Чачак, Испостава Ивањица и преузети на сајту Националне 
службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту општине Ивањица www.
ivanjica.gov.rs. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати 
у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у листу „Послови“, на сајту 
Националне службе за запошљавање и огласној табли Испоставe Ивањи-
ца Националне службе, до утрошка расположивих средстава издвојених за 
ову намену, а најкасније до 30.11.2016. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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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), 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) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2016. годину број 2908-101-1/2016 од 09.05.2016. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

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

У 2016. ГОДИНИ

I 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.  

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац са територије општине Сокобања који припада: 
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) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног анга-
жовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим 
актом послодавца  или описом послова, уколико у складу са законом нема 
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно 
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, 
Филијала Зајечар – општина Сокобања, који задовољава опште и посеб-
не услове за учешће у програму у складу са важећим актима Националне 
службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање посебних практичних знања и вештина, 

* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања 
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четво-
рогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три 
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - под-
носиоца захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усаврша-
вање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом 
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређе-
но, испуњава следеће услове: 
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је 
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код посло-
давца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усаврша-
вања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организацио-
ном делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о 
образовању организационих делова; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послода-
вца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уве-
рење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби, Филијала 
Зајечар – Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Зајечар 
– Испостава Сокобања или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 
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Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усаврша-
вања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (пре-
тежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“. 

Динамика одлучивања 
Након бодовања поднетих захтева, Национална служба, Филијала Зајечар, 
формира ранг-листу захтева који испуњавају услове Јавног позива, који 
доставља Локалном савету за запошљавање општине Сокобања на раз-
матрање. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор 
Филијале Зајечар, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запо-
шљавање општине Сокобања. Одлука о спровођењу програма стручне 
праксе доноси се у року до 15 дана од дана истека Јавног позива. Нацио-
нална служба и Општина Сокобања задржавају право да приликом одлу-

чивања по поднетим захтевима изврше корекцију броја лица, у складу са 
износом средстава који је опредељен за реализацију програма.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба за запошљавање, Општина Сокобања и послодавац у 
року до 15 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне 
праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу 
закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на 
стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална 
служба, Општина Сокобања и лице на стручној пракси закључују уговор 
којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења 
програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спро-
вођењу програма стручне праксе. 
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Документација за закључивање уговора са лицем на стручној прак-
си:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вешти-
нама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим неза-
посленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано 
уговором увећаноим за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби, Филијала 
Зајечар – Испостава Сокобања, на телефоне: 019/444-518, 019/444-528 и 
018/830-654 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Сокобања 
www.opstinasokobanja.com. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији „Послови“, а 
најкасније до 05.10.2016. 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, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2016. годину број 2908-101-1/2016 од 09.05.2016. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 

2016. ГОДИНИ
I 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, нај-
дуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају 
за занимање 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 вре-
мена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за пре-
остали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита, 
а најдуже до 12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 
- послодавац са територије општине Сокобања 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) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре; 
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе, Филијала Зајечар – Испостава Сокобања, који задовољава опште 
и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима 
Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање услова за полагање стручног испита, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања 
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или нај-
мање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособља-
вати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду. 
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организа-
ционом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа 
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о 
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
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- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уве-
рење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби, Филијали 
Зајечар – Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Зајечар 
– Испостава Сокобања или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 

организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на 
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Након бодовања поднетих захтева, Национална служба, Филијала Зајечар, 
формира ранг-листу захтева који испуњавају услове Јавног позива, који 
доставља Локалном савету за запошљавање општине Сокобања на раз-
матрање. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор 
Филијале Зајечар, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запо-
шљавање општине Сокобања. Одлука о спровођењу програма стручне 
праксе доноси се у року до 15 дана од дана истека Јавног позива. 

Национална служба и Општина Сокобања задржавају право да приликом 
одлучивања по поднетим захтевима изврше корекцију броја лица, у складу 
са износом средстава који је опредељен за реализацију програма.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба за запошљавање, Општина Сокобања и послодавац у 
року до 15 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне 
праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу 
закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на 
стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална 
служба, Општина Сокобања и лице на стручној пракси закључују уговор 
којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења 
програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спро-
вођењу програма стручне праксе. 
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Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, 
односно положеном стручном испиту;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања извр-
ши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у скла-
ду са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за пери-
од спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби, Филијала 
Зајечар – Испостава Сокобања, на телефоне: 019/444-518, 019/444-528 и 
018/830-654 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Сокобања 
www.opstinasokobanja.com. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији „Послови“, а 
најкасније до 05.10.2016. године. 

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 55 став 
2 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14) и члана 169б став 1 и став 2 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправ-
ка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други 
закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 и 15/16) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8076/2016 од 
2. септембра 2016. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ 
УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финан-
сија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције, у звању виши порески инспектор I - 
основна функција, Централа, Сектор пореске 

полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 2
2 извршиоца

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова и другим органима надлежним за сузбијање организованог 
финансијског криминалa, тужилаштвима и поступа по налозима судо-
ва. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилашт-
вима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

2. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције, у звању виши порески инспектор I - 
основна функција, Централа, Сектор пореске 

полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције 

Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова и другим органима надлежним за сузбијање организованог 
финансијског криминалa, тужилаштвима и поступа по налозима судо-
ва. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилашт-
вима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

3. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 1, у звању виши порески инспектор 

I - основна функција, Централа, Сектор пореске 
полиције, Регионално одељење пореске 

полиције Београд, Одсек пореске полиције 
Београд 1

2 извршиоца
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима 
судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужи-
лаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
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стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

4.Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 1, у звању виши порески инспектор 

I - основна функција, Централа, Сектор пореске 
полиције, Регионално одељење пореске 

полиције Београд, Одсек пореске полиције 
Београд 2

1 извршилац
Опис послова:  Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима 
судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужи-
лаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

5.Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 1, у звању виши порески инспектор 

I - основна функција, Централа, Сектор пореске 
полиције, Регионално одељење пореске 

полиције Београд, Одсек пореске полиције 
Београд 3

1 извршилац
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима 
судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужи-
лаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 

о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

6.Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 1, у звању виши порески инспектор 

I - основна функција, Централа, Сектор пореске 
полиције, Регионално одељење пореске 

полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције 
Нови Сад

1 извршилац
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима 
судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужи-
лаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

7. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 1, у звању виши порески инспектор 

I - основна функција, Централа, Сектор пореске 
полиције, Регионално одељење пореске 

полиције Крагујевац, Одсек пореске полиције 
Ужице

1 извршилац
Опис послова:  Предузима оперативне мере и радње на откривању 
сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица 
у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са порес-
ким обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о 
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих 
послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима 
судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужи-
лаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
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кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

8. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 2, у звању виши порески инспектор II 
- основна функција, Централа, Сектор пореске 

полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Крагујевац, Одсек пореске полиције 

Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на 
откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских 
обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим 
лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извр-
шиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима 
и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне 
пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

9. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 2, у звању виши порески инспектор II 
- основна функција, Централа, Сектор пореске 

полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Ниш, Одсек пореске полиције Ниш

1 извршилац
Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на 
откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских 
обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим 
лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извр-
шиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима 
и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне 
пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-

са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

10. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 2, у звању виши порески инспектор II 
- основна функција, Централа, Сектор пореске 

полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Ниш, Одсек пореске полиције Бор

1 извршилац
Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на 
откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид 
у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвез-
ника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у 
циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. 
Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим 
органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве 
које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

11. Радно место: виши инспектор пореске 
полиције 2, у звању виши порески инспектор 

II - основна функција, Централа, Сектор 
пореске полиције, Регионално одељење 

пореске полиције Ниш, Одсек пореске полиције 
Лесковац

1 извршилац
Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на 
откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши 
увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских 
обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим 
лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извр-
шиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима 
и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне 
пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и 
склоност тимском раду.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

12. Радно место: аналитичко-порески послови, 
у звању млађи порески инспектор - основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, 
Регионално одељење пореске полиције 

Београд, Одсек пореске полиције Београд 1
1 извршилац

Опис послова: Под надзором и упутствима руководиоца, предузима 
оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 
њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодстве-
ну документацију; позива лица у својству грађанина или осумњиче-
ног; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у 
циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоци-
ма. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања или размена 
информација и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, 
економске науке или високо образовање из научне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 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 специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 1 године, оспособљеност за рад на рачунару; систематич-
ност, комуникативност и склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

13. Радно место: аналитичко-порески послови, 
у звању млађи порески инспектор - основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, 
Регионално одељење пореске полиције Нови 

Сад, Одсек пореске полиције Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Под надзором и упутствима руководиоца, предузима 
оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 
њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодстве-
ну документацију; позива лица у својству грађанина или осумњиче-
ног; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у 
циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоци-
ма. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања или размена 
информација и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, 
економске науке или високо образовање из научне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 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 специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 1 године, оспособљеност за рад на рачунару; систематич-
ност, комуникативност и склоност тимском раду.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку, Кривични законик, Законик о кривич-
ном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разго-
вором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором). 

14. Радно место: порески инспектор 2, у звању 
порески инспектор II - основна функција, 

Централа, Сектор за контролу, Одељење за 
планирање и методологију за директне порезе, 

Група за порезе на имовину и друге прописе
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради методолошких упутстава из области 
утврђивања пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и 
поклон и других пореза и примену других прописа из надлежности Гру-
пе. Прати стање у погледу законитости, ефикасности и благовременос-
ти извршавања послова из наведене области од стране организацио-
них јединица Пореске управе. Поступа по примљеним представкама 
пореских обвезника, грађана и захтевима других државних органа и 
организација у оквиру наведене области. Прибавља податке од држав-
них органа и других органа и организација о имовини и приходима 
пореских обвезника. Врши и друге послове из делокруга рада Пореске 
управе по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-техно-
лошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

15. Радно место: виши инспектор пореске 
контроле 2, у звању виши порески инспектор 
II - основна функција, Централа, Сектор за 
контролу, Одељење за оперативне послове 
контроле, Група за координацију пореских 

контрола по делатностима
5 извршилаца

Опис послова: Обавља послове у Групи који захтевају висок ниво 
самосталности и одговорности у раду. Учествује у координацији посло-
ва пореске контроле између Пореске полиције и Сектора за контро-
лу и са предлогом мера доставља руководиоцу Групе и начелнику 
Одељења. Обавља послове контрола пореских обвезника по врстама 
делатности: спорт, пољопривреда, угоститељство, грађевинарство, 
финансијске интитуције, саобраћај, естрадне и друге делатности. 
Прати извршене контроле по пореским облицима и о томе сачињава 
извештаје. Поступа по примљеним представкама пореских обвезника, 
грађана и захтевима других државних органа који се односе на посло-
ве контроле. Обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука 
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на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно иску-
ство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

16. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II - основна функција, Централа, 
Сектор за контролу, Регионално одељење за 

контролу Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове праћења и координације рада 
теренске контроле у филијалама; прати спровођење планова и поје-
диначних налога за контролу; прати законске прописе и пружа струч-
ну помоћ инспекторима теренске контроле у филијалама; непосред-
но прати реализацију организације контрола по посебном налогу за 
контролу; припрема одговоре на питања филијала из делокруга рада 
теренске контроле, даје смернице у извршавању задатака по одређе-
ним налозима за контролу и у сачињавању извештаја о извршеним 
контролама. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

17. Радно место: виши порески инспектор 
теренске контроле 2, у звању виши порески 

инспектор II - основна функција, Центар 
за велике пореске обвезнике, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле са висо-
ким нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске контро-
ле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода 
које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и 
боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно 
до места где се врши контрола, израда записника, разматрање при-
говора на записник, израда допунског записника и нацрта решења 
ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира 
покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и 
околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

18. Радно место: аналитичко-порески послови 
теренске контроле, у звању млађи порески 
инспектор - основна функција, Центар за 
велике пореске обвезнике, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове теренске контроле 
уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединач-
ним упуствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, 
обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у 
складу са законом, израда записника, разматрање приговора на запис-
ник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања 
утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекр-
шајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима које 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

19. Радно место: аналитичко-порески послови 
теренске контроле, у звању млађи порески 

инспектор - основна функција, Центар 
за велике пореске обвезнике, Одељење 
за теренску контролу, Одсек за контролу 
производне и прерађивачке индустрије

2 извршиоца
Опис послова: Обавља најједноставније послове теренске контроле 
уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединач-
ним упуствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, 
обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у 
складу са законом, израда записника, разматрање приговора на запис-
ник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања 
утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекр-

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 23  28.09.2016. | Број 693 |   

шајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима које 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

20. Радно место: порески инспектор теренске 
контроле 2, у звању порески инспектор II - 

основна функција, Центар за велике пореске 
обвезнике, Одељење за теренску контролу, 

Одсек за контролу акцизних производа и 
пружање услуга

1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контроле са 
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књи-
ге, односно до места где се врши контрола, израда записника и допун-
ског записника, разматрање приговора на записник, нацрта решења 
ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира 
покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и 
околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, који се достављају пореској полицији; обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

21. Радно место: аналитичко-порески послови 
теренске контроле, у звању млађи порески 
инспектор - основна функција, Центар за 
велике пореске обвезнике, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за контролу акцизних 
производа и пружање услуга

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове теренске контроле 
уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединач-
ним упуствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, 
обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у 
складу са законом, израда записника, разматрање приговора на запис-
ник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања 
утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекр-
шајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима које 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

22. Радно место: порески инспектор 
канцеларијске контроле, у звању порески 
инспектор - основна функција, Филијала 
А Палилула, Одељење за канцеларијску 

контролу, Одсек за канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове канцеларијске контро-
ле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитив-
ним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу 
података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и 
нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења 
о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се 
утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескоп-
рекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје 
изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепе-
ном поступку; информише пореске обвезнике о примени пореских 
прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; пра-
ти промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 
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23. Радно место: аналитичко-порески 
послови канцеларијске контроле, у звању 

млађи порески инспектор - основна 
функција, Филијала А Чукарица, Одељење 

за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши 
контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосред-
ни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привреме-
но одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска 
управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

24. Радно место:аналитичко-порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи 
порески инспектор-основна функција, 

Филијала А Савски Венац, Одељење 
за канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима канцеларијске контроле; врши 
контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосред-
ни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привреме-
но одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска 
управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

25. Радно место: аналитичко-порески 
послови канцеларијске контроле, у звању 

млађи порески инспектор - основна 
функција, Филијала А Стари град, Одељење 

за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу

2 извршиоца

Опис послова: учествује у пословима канцеларијске контроле; врши 
контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосред-
ни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привреме-
но одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска 
управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

26. Радно место: аналитичко-порески 
послови канцеларијске контроле, у звању 

млађи порески инспектор - основна 
функција, Филијала А Вождовац, Одељење 

за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу

1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима канцеларијске контроле; врши 
контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосред-
ни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привреме-
но одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска 
управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

Администрација и управа
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27. Радно место:аналитичко-порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи 
порески инспектор - основна функција, 

Филијала А Врачар, Одељење за канцеларијску 
контролу, Одсек за канцеларијску контролу

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши 
контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосред-
ни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привреме-
но одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска 
управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

28. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II - основна функција, Филијала 
А Нови Београд 1, Одељење за теренску 
контролу, Одсек за теренску контролу

4 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

29. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала А 
Савски Венац, Одељење за теренску контролу, 

Одсек за теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

30. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II - основна функција, Филијала А 
Земун, Одељење за теренску контролу, Одсек 

за теренску контролу
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

Администрација и управа
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31. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала А 
Звездара, Одељење за теренску контролу, 

Одсек за теренску контролу
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

32. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Чукарица, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

33. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Палилула, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

2 извршиоца
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

34. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 
функција, Филијала А Стари град, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

5 извршилаца
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 27  28.09.2016. | Број 693 |   

35. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 
функција, Филијала А Вождовац, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за теренску контролу
3 извршиоца

Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

36. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Врачар, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

37. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Звездара, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

38. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Чукарица, 
Одељење за теренску контролу, Одсек за 

теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; 
врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве 
за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује првостепено 
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења 
донета у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

Администрација и управа 
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39. Радно место: порески инспектор теренске 
контроле, у звању порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Палилула, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних произво-
да у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порес-
коправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

40. Радно место: порески инспектор теренске 
контроле, у звању порески инспектор-основна 

функција, Филијала А Врачар, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља једноставније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних произво-
да у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порес-
коправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

41. Радно место: стручно-аналитички послови 
теренске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала А 
Звездара, Одељење за теренску контролу, 

Одсек за теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних произво-
да у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порес-
коправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

42. Радно место: аналитичко-порески послови 
наплате, у звању млађи порески инспектор-

основна функција, Филијала А Чукарица, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Одсек за наплату
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове наплате уз редо-
ван надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају 
доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 
наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 
припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописи-
ма; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђе-
них методолошким упутствима; опредељује предмете принудне напла-
те који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног 
права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по 
жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност 
за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
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порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

43. Радно место: аналитичко-порески послови 
наплате, у звању млађи порески инспектор-

основна функција, Филијала А Нови Београд 1, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Одсек за наплату
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове наплате уз редо-
ван надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају 
доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 
наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 
припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописи-
ма; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђе-
них методолошким упутствима; опредељује предмете принудне напла-
те који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног 
права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по 
жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност 
за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

44. Радно место: аналитичко-порески послови 
наплате, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Филијала А Савски венац, 

Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за наплату

1 извршилац
Опис послова: обавља најједноставније послове наплате уз редо-
ван надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају 
доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 
наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 
припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописи-
ма; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђе-
них методолошким упутствима; опредељује предмете принудне напла-
те који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног 
права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по 
жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност 
за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

45. Радно место: аналитичко-порески послови 
наплате, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Филијала А Стари град, 

Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за наплату

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове наплате уз редо-
ван надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају 
доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 
наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 
припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописи-
ма; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђе-
них методолошким упутствима; опредељује предмете принудне напла-
те који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног 
права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по 
жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност 
за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

46. Радно место: порески инспектор 
канцеларијске контроле, у звању порески 

инспектор-основна функција, Филијала Б Нови 
Београд 2, Одељење за контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове канцеларијске контро-
ле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитив-
ним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу 
података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и 
нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења 
о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се 
утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескоп-
рекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје 
изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепе-
ном поступку; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; 
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прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и дру-
ге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање 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 специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, рад-
но искуство у струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на 
рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

47. Радно место: аналитичко-порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи 
порески инспектор -основна функција, 

Филијала Б Раковица, Одељење за контролу, 
Одсек за канцеларијску контролу

1 извршилац
Опис послова: Учествује у пословима канцеларијске контроле мате-
матичке тачности, формалне исправности и потпуности пореских 
пријава; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз 
састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз 
непосредни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води 
Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или 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 специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

48. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала Б 
Нови Београд 2, Одељење за контролу, Одсек за 

теренску контролу
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са вео-
ма високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 
посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи 
са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о извр-
шеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, води поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и 

благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

49. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала Б 
Раковица, Одељење за контролу, Одсек за 

теренску контролу
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са вео-
ма високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 
посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи 
са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о извр-
шеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, води поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

50. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II-

основна функција, Филијала Б Нови Београд 
2, Одељење за контролу, Одсек за теренску 

контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контро-
ле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких 
лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, 
израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подно-
си захтеве за покретање порескоправног прекршаја, води поступак по 
жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека. 
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Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

51. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II-

основна функција, Филијала Ц Лазаревац, 
Одсек за контролу, Група за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контро-
ле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких 
лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, 
израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подно-
си захтеве за покретање порескоправног прекршаја, води поступак по 
жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

52. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала А 
Нови Сад 1, Одељење за теренску контролу, 

Одсек за теренску контролу
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

53. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 
функција, Филијала А Нови Сад 1, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

4 извршиоца
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

54. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 
функција, Филијала А Нови Сад 2, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
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ким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

55. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Панчево, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

56. Радно место: виши инспектор наплате 2, 
у звању виши порески инспектор II-основна 
функција, Филијала А Нови Сад 1, Одељење 

за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за 
наплату

1 извршилац
Опис послова: Обавља најсложеније послове наплате са високим 
нивоом одговорности и самосталности у раду: идентификује порес-
ке обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг, спрово-
ди поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права 
у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку обез-
беђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате 
у складу са законским прописима; одговоран је за сачињавање свих 
регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опре-
дељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију 
наплату пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема 
захтев за брисање заложног права; поступа у својству првостепеног 
органа по жалбама изјављеним против решења и закључака донетих 
у поступку обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води посту-
пак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука 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, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, 
оспособљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

57. Радно место: аналитичко-порески послови 
наплате, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Филијала А Нови Сад 2, 

Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за наплату

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове наплате уз редо-
ван надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају 
доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 
наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 
припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописи-
ма; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђе-
них методолошким упутствима; опредељује предмете принудне напла-
те који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног 
права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по 
жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност 
за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

58. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала Б Сомбор, Одељење за 
контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложеније послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим 
нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посебно по 
налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Порес-
ком полицијом; израђује записнике и нацрте решења о извршеној кон-
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троли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, води 
поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовре-
мено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контро-
ле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

59. Радно место: аналитичко-порески послови 
теренске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала Б 

Сремска Митровица, Одељење за контролу, 
Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, контроле отпреме акцизних производа, фиска-
лизацију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису робе код 
пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења о извршеној 
контроли, одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података 
о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

60. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 
функција, Филијала А Крагујевац, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 

одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

61. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Краљево, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

62. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II-

основна функција, Филијала А Крагујевац, 
Одељење за теренску контролу, Одсек за 

теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; 
врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве 
за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује првостепено 
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења 
донета у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовреме-
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но ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

63. Радно место: порески инспектор теренске 
контроле, у звању порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Краљево, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних произво-
да у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порес-
коправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

64. Радно место: порески инспектор теренске 
контроле, у звању порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Крушевац, Одељење за 

теренску контролу, Одсек за теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове теренске контроле јав-
них прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, кон-
троле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних произво-
да у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порес-
коправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно 

даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

65. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала Б Јагодина, Одељење за 
контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац
Опис послова: Обавља сложеније послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим 
нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посебно по 
налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Порес-
ком полицијом; израђује записнике и нацрте решења о извршеној кон-
троли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, води 
поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовре-
мено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контро-
ле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

66. Радно место: виши порески инспектор 2 
теренске контроле, у звању виши порески 

инспектор II-основна функција, Филијала А 
Ниш, Одељење за теренске контролу, Одсек за 

теренску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља најсложеније послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са 
веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 
раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног 
поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета 
у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
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рирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

67. Радно место: порески инспектор 1 теренске 
контроле, у звању порески инспектор I-основна 

функција, Филијала А Ниш, Одељење за 
теренске контролу, Одсек за теренску контролу

3 извршиоца
Опис послова: Обавља сложене послове теренске контроле јавних 
прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, са висо-
ким нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а посеб-
но по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са 
Пореском полицијом; израђује записнике и нацрте решења о изврше-
ној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекр-
шаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; 
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли 
у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 

68. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II-

основна функција, Филијала А Ниш, Одељење 
за теренске контролу, Одсек за теренску 

контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове теренске контроле 
јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; 
врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве 
за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује првостепено 
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења 
донета у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 година, оспо-
собљеност за рад на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: провера знања – познавање законских пропи-
са који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и порес-
кој администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона 
о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и 
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон 
о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем тес-
та) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено 
(разговором). 
 
III Место рада:
- Београд за радна места под редним бројевима: 1, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50
- Нови Сад за радна места под редним бројевима: 2, 6, 13, 16, 52, 53, 
54, 56 и 57
- Крагујевац за радна места под редним бројевима: 8, 60 и 62
- Ужице за радно место под редним бројем: 7
- Бор за радно место под редним бројем: 10
- Лесковац за радно место под редним бројем: 11
- Ниш за радна места под редним бројевима: 9, 66, 67 и 68
- Лазаревац за радно место под редним бројем: 51
- Панчево за радно место под редним бројем: 55
- Сомбор за радно место под редним бројем: 58
- Сремска Митровица за радно место под редним бројем: 59
- Краљево за радна места под редним бројевима: 61 и 63
- Крушевац за радно место под редним бројем: 64
- Јагодина за радно место под редним бројем: 65

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – 
Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

V Лицa којa су задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Ранка Зрнић, тел. 011/3953-449, Милица Тодоровић, тел. 011/3953-
426, Министарство финансија – Пореска управа, Централа.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
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.

VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: писана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у 
пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и 
назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место 
рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкури-
ше, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврдa коју издаје 
послодавац уз коју се обавезно достављају и одговарајућа решења, 
уговори о раду и други акти из којих се види на ком радном месту, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
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изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње.

Напомена: Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат 
не достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација 
није потпуна, пријава на конкурс ће бити одбачена. Наведену изјаву је 
могуће преузети на сајту Министарства финансија – Пореске управе, 
у делу Актуелности – Конкурси, www.purs.gov.rs. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

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

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима служ-
бену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења избор-
ног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу 
у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу и 
достављају тражена документа за та радна места. За сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту. 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. Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су при-
ложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеним радним местима, обавиће се најпре провера 
знања писмено – путем теста. Све фазе изборног поступка су елимина-
ционе, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате 
након провере знања писмено – путем теста, могу да приступе наред-
ном делу изборног поступка, и то провери вештине рада на рачунару. 
На усмену проверу знања и вештина се позивају само кандидати који 
су у претходним фазама изборног поступка постигли задовољавајуће 
резултате и тиме стекли право да учествују у усменој провери наве-
дених знања и вештина. Пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду, или 
код јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, недопуштене 
и неблаговремене пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и 
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. 

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

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

Оглас објављен 07.09.2016. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: стамбени послови и послови правне помоћи, 
на одређено време од 24 месеца због повећаног обима посла, 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА БОР

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Оглас објављен 17.08.2016. у публикацији „Послови“ број 
687, за радно место: послови саобраћаја, на одређено време 
до повратка запосленог са боловања, у Одељењу за привреду 
и друштвене делатности Општинске управе Бор, поништава 
се у целости.

ЧАЧАК
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Венијамина Маринковића 1
тел. 032/664-760

Послови комуналне инспекције
ОСТАЛО: стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у образовно-научном пољу природно-матема-
тичких наука, науке о заштити животне средине, у области друштве-
но-хуманистичких наука - област правних наука, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног 
искуства.

Послови сарадника за локални економски 
развој

УСЛОВИ: завршена средња школа - економска, гимназија, правно 
биротехничка, саобраћајна, машинска и др., положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, изражене комуникационе вештине, 
организационе способности, искуство у тимском раду на припреми за 
израду пројеката и најмање шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 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). Пријаве на оглас достављају се искључиво писмено - 

Национална служба 
за запошљавање

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Ивањица, Венија-
мина Маринковића 1 или непосредно преко писарнице Општинске 
управе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: доказ о школској спреми, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, доказ о радном искуству, личну и радну биографију. 
Доказ да лице 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, прибавља се по 
службеној дужности.

КИКИНДА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Начелник Општинске управе Општине Сента
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен правни факултет - 
доказ о стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе; потврда да кандидат поседује 5 година 
радног искуства у струци; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење о општој здравственој способности; 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Рок за пријаву на 
оглас је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
поднесе се на адресу: Општинско веће Општине Сента - Јавни оглас о 
постављењу начелника Општинске управе Општине Сента, 24400 Сен-
та, Главни трг 1.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за послове надзора реализације 
инвестиција

у Служби за изградњу путева и комуналне 
инфраструктуре, на одређено време због повећаног 

обима посла - 24 месеца, у Градској управи за 
инвестиције

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, 
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу и да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени 
Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Град-
ској управи за инвестиције, и то: стечено високо образовање из тех-
ничко-технолошке научне области на основним академским студијама 
у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености 
услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оригинал), уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата 
не води истрага (основни суд), уверење 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 органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал 

лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Неблаговреме-
не, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Радно место за планско-аналитичке и студијске 
послове у области заштите и спасавања од 

клизишта и ерозија
у Одељењу за ванредне ситуације и планирање 

одбране - Служба за цивилну заштиту, на одређено 
време због повећаног обима посла - 12 месеци, 
у Градској управи за послове Градоначелника и 

Градског већа
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 општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и 
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 органим, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђе-
ни Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, 
и то: стечено високо образовање из научне области друштвено-хума-
нистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године које су завршене према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
најмање 1 година радног стажа, положен државни стручни испит. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености 
услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству (оригинал), уверење о положеном 
државном стручном испиту (оверена фотокопија), уверење да се про-
тив пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (МУП РС), оригинал 
лекарског уверења, доказ о радном стажу. Неблаговремене, непотпуне 
или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене. Прија-
ве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Виши порезник - стручни сарадник на 
пословима пореског рачуноводства

на одређено време до повратка одсутног радника, 
за рад у Одсеку за локалну пореску администрацију 

у Општинској управи Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VI степен - основне академске студије у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године у обра-
зовном пољу друштвено-хуманистичке науке, економске науке, први 
степен економског факултета и најмање 1 година радног искуства у 
струци. Поред наведених услова, потребно је да кандидат испуњава 
опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 

Администрација и управа
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органима („Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 
и 49/05) и то: 1) да је држављанин РС; 2) да је пунолетан; 3) да има 
општу здравствену способност; 4) да има прописану стручну спрему; 
5) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; 6) да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Круше-
вачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2

тел. 036/736-224

Послови евиденције и управљање имовином 
у јавној својини општине - формирање базе 

података
на одређено време од 6 месеци, због повећаног 

обима посла 
УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука стечено на 
студијама другог степена, односно основне студије у трајању од нај-
мање 4 године из области правних наука. Кандидат треба да испуња-
ва и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву са биографијом приложити: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (обезбедиће општинска управа). Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за оперативне послове
Служба за грађанска стања и месне канцеларије у 
Одељењу за општу управу и заједничке послове, 

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

детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуња-
ва и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
гимназија или економско-трговинска школа или хемијско-технолош-
ка или техничка школа, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Извршилац за аналитичке и финансијске 
послове

Служба за финансије у Одељењу за финансије, на 
одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима потребно је да кандидат испуња-
ва и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог 
степена односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, економски факултет, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање једна година радног искуства.

Извршилац за стручно-оперативне послове
Служба за ванредне ситуације у Одељењу за општу 

управу и заједничке послове
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима потребно је да кандидат испуњава 
и следеће услове: високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена односно на студијама у трајању до три године, виша економска 
или виша техничка школа, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање једна година радног искуства.

Извршилац за стручно-оперативне послове
Служба заједничке писарнице у Одељењу за општу 
управу и заједничке послове, на одређено време до 

12 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуња-
ва и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
електро-машинска, економско-трговинска школа, хемијско-технолош-
ка или техничка школа, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Ноћни чувар
Служба за заједничко-техничке послове, у 

Одељењу за општу управу и заједничке послове, 
на одређено време до 12 месеци, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима потребно је да кандидат испуњава 
и следеће услове: завршена основа школа.

Приправник ради стручног оспособљавања за 
рад у Градској управи града Крушевца

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима потребно је да кандидат испуњава 
и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
хемијско-технолошка школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни 
да доставе и потребна документа у оригиналу или овереној фотоко-
пији: диплома којом се потврђује стручна спрема; извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књига-
ма, објављеном у “Службеном гласнику РС” бр. 20/09 и 145/14); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал лекарског 
уверења (не старије од 6 месеци); уверење основног и вишег суда да 
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(издато након објављивања овог огласа); уверење полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (издато након објављи-
вања овог огласа); потврду издату од послодавца као доказ о радном 
искуству (за радна места где је предвиђено радно искуство); уверење 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (за 
радна места где је предвиђен услов положен стручни испит); фотоко-
пија личне карте. Пријаве са доказима о испуњавању услова се могу 
предати и лично на пријемном одељењу бр. 31 у Градској управи. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве као и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотоко-
пији овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење 
пријаве.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Имовинско-правни послови
за рад у Одељењу за финансије, Одсек за 

имовинско-правне послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године у образовно - научном пољу 
правних наука; 2 године радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; познавање рада на рачунару. 
Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима - да је кандидат 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 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
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обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас достави-
ти у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о школској спреми; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; уверење основног и вишег суда да није покренута 
истрага, односно подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уве-
рење полицијске управе да кандидат 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 орга-
ну (не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе; доказ о радном искуству; лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран). Пријаве са доказима 
о испуњености свих услова из огласа доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАСОТИНЦЕ
Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце

Послови из имовинско-правне области 
на одређено време до повратка запосленог са јавне 

функције
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правних наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно основне студије у трајању од најмање 4 
године - дипломирани правник; једна година радног искуства и поло-
жен испит за рад у органима државне управе. Поред посебних усло-
ва кандидат мора да испуњава и опште услове прописане чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима: да је држављаниин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; 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 са биографијом, 
подносе се следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: 
1. диплома о стручној спреми; 2. уверење о држављанству Републи-
ке Србије; 3. извод из матичне књиге рођених; 4. 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); 5. оверена фотокопија радне 
књижице; 6. уверење о положеном испиту за рад у органима државне 
управе; 7. уверење о здравственој способности; 8. уверење надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано 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 (издато 
након објављивања овог огласа); 9. уверење основног или вишег суда 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(издато након објављивања овог огласа). Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду. Пријава на 
оглас 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 оглас и одговорности на тим пословима, подат-
ке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријаву на оглас слати са комплетном документацијом, на адресу: 
Општинска управа Власотинце - начелнику Општинске управе Општи-
не Власотинце, 16210 Власотинце, Трг ослобођења 12, са назнаком “За 
оглас на одређено време”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови” и почиње да тече од наредног 
дана од дана када је оглас објављен. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини 
или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће 
одбачене.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСA
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

Оглас објављен 07.09.2016. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: нормативно-правни послови, 
на одређено време до 3 месеца и послови локалног економ-
ског развоја и Канцеларије за младе Општинске управе, на 
одређено време до годину дана. Остали делови огласа остају 
непромењени.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Нормативно - правни послови
у Служби за скупштинске послове и односе са 

јавношћу, на одређено време због повећаног обима 
посла (до 120 радних дана у календарској години)

УСЛОВИ: високо образовање из области правне науке на студијама 
другог степена (дипломске, академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, са или без 
радног искуства 

Радник на пословима у трезору
у Одељењу за финансије, Одсек за трезор

на одређено време због повећаног обима посла (до 
120 радних дана у календарској години)

УСЛОВИ: високо образовање из научне области економске науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
са или без радног искуства. 

Радник на пословима пријема и обраде захтева 
грађана

у Служби за послове Народне канцеларије, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског, правног или другог 
општег смера, са познавањем рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Кандидати пријаве са доказима о испуњености услова подно-
се Општинској управи Општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића 
25, Смедеревска Паланка, са назнаком „Пријава на оглас“. Пријаве на 
оглас се могу поднети у року од 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

СОМБОР
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ РАНКА ТРИВИЋ
25000 Сомбор, Светозара Милетића 1

e-mail: izvrsitelj.trivic@gmail.com

Дипломирани правник
на одређено време 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - правни факултет; знање рада 
на рачунару; рад у сменама; рад у канцеларији; пословна способност; 
држављанство Републике Србије; да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безуслув-
ну казну затвора у трајању од најмање шест месеци. Пријаве се дос-
тављају на имејл адресу: izvrsitelj.trivic@gmail.com. Доставити радну 
биографију на увид. Извршиће се психолошко тестирање кандидата. 
Рок за пријављивање је 21.10.2016. годиине.

ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
25260 Апатин, Српских владара 29

тел. 025/772-122

Правобранилац општине Апатин
на период од 5 година 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: ВСС - VII/1 степен стручне спреме, правни факул-
тет; положен правосудни испит; 5 година радног искуства на послови-
ма правне струке после положеног правосудног испита. 
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ОПШТИ УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије - уверење о 
држављанству; да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу- уверење суда; 
да има општу здравствену способност - лекарско уверење.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас треба доставити оригинал документа или 
оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) као доказе о испуњавању 
услова, на адресу: Скупштина општине Апатин, Кадровско-админи-
стративна комисија, Улица српских владара 29, са назнаком “За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а 
неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Рок за пријаву 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Оглас објављен 07.09.2016. године, у публикацији „Посло-
ви“ број 690, поништава се за радно место: руководилац 
Одељења за финансије.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Координатор канцеларије за младе
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: Општи услови: средње образовање у четворогодишњем 
трајању - гимназија; 1 година радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; да је лице држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему и радно искуство; да има положен 
стручни испит за рад у органима државне управе; да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, 
уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, 
уверење суда да нису под истрагом, односно да нису осуђивани за 
поменута кривична дела. Лекарско уверење приложиће изабрани кан-
дидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког 
од наведених услова (осим услова под тачком 7, који ће изабрани кан-
дидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, Општинској управи Општине Стара 
Пазова, Светосавска 11, телефон: 022/310-170 локал 315. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном-научном пољу 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не -дипломирани правник, дипломирани економиста, дипломирани 
менаџер или дипломирани политиколог, 3 године радног искуства са 
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.
ОСТАЛО:Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и 
опште услове и то: држављанство Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидати треба да 
доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног 
суда да није осуђиван за наведено кривично дело, лекарско уверење 
о здравственој способности, доставља се након доношења одлуке о 
избору кандидата. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити на адресу: 
Општинска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1

Заменик начелника Градске управе Града 
Суботице

на период од пет година 
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 6. Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05-УС и 23/13-УС), а 
који су следећи: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у орга-
ну локалне самоуправе, треба да испуњава и посебне услове: да има 
завршен правни факултет, да има положен испит за рад у органима 
државне управе и да има најмање пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да приложи доказе о испуње-
ности услова и личну и радну биографију. Документацију којом се 
доказује испуњеност услова из јавног огласа кандидат подноси у ори-
гиналу или као оверену фотокопију. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Градском већу Града Суботице, у року од 8 дана од дана 
последњег објављивања огласа, путем поште, на адресу Суботица, 
Трг слободе 1, или лично, предајом у Градском услужном центру у 
приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1. Пријаве се дос-
тављају у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на оглас за заме-
ника начелника Градске управе“. Неблаговремено поднете и пријаве 
са некомплетном документацијом се неће узети у разматрање. Град-
ско веће Града Суботице ће одлуку поводом расписаног јавног огласа 
донети у року од 20 дана од дана последњег јавног оглашавања.

ВРШАЦ
ГРАД ВРШАЦ ГРАДСКА УПРАВА

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Административно-технички оператер
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је 

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело која га чине неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: средња 
стручна спрема, 1 година радног искуства, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу извод из матичне књиге рође-
них, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење, доказ да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу и 
уверење о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе 
начелнику Градске управе, у року од 8 дана од дана оглашавања.

      Трговина и услуге

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Књиговођа
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме економске струке, са 
минумум 12 месеци радног искуства на траженим пословима. Кандида-
ти се могу пријавити на број телефона: 064/8593-150, у року од 30 дана 
од дана објављивања конкурса.

ЗТУР „BIG CHICK“
Мали Иђош, Тополски пут 51

тел. 062/257-938

Трговац
на одређено време 1 месец, место рада: Бајмок

2 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, трговац или било које друго 
занимање; мађарски језик - средњи ниво; пожељно радно искуство; 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју рад-
ну биографију на горенаведену адресу или да дођу лично, од 8 до 10 
часова. За ближе информације јавити се на горенаведени контакт 
телефон. Оглас остаје отворен до 21.10.2016. године.

KAFE EVERGREEN
Владетина 2

тел. 060/0503-011

Раднице у угоститељском објекту
УСЛОВИ: Лице за контакт Драган Милић. Оглас важи 15 дана.

“BIANCO” SZR
21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 5

тел. 065/2855-632

Хемијско чишћење
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV степен - текстилни техничар, III степен - текстилни рад-
ник, III степен - чистач текстила или II степен - пеглер текстилне кон-
фекције; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 04.10.2016.

DOO “CORP. JVJV”
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 12

тел. 021/6417-811
e-mail: bojana.gostojic@corpjvjv.com

Магационер
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Јављање кандидата на 
горенаведени мејл. Рок за пријаву до 19.10.2016.

“ШИШ ДОБРА ПРИЧА” ТУР
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 12

тел. 064/2072-430

Роштиљџија
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, II степен - роштиљџија или I степен стручне спреме; рад у 
сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 
до 19.10.2016.

ROAD HR DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Патријарха Чарнојевића 14/24

e-mail: office@road.rs

Асистент људских ресурса
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен - инжењер менаџмента; 1 година радног искуства; 
знање рада на рачунару (MS Office пакет); знање енглеског језика; 
пожељна возачка дозвола Б категорије. Опис дужности и одговорнос-
ти: испитивање и процена потреба клијената за тренингом, едукацијом 
и другим консултантским услугама; припрема и израда техничких 
понуда за клијенте у сарадњи са тренерима и консултантима; учество-
вање у планирању и организацији тренинга и других пројектних кон-
султантских активности; креира планове и агенде тренинга; продајне 
и маркетинг активности за услуге агенције укључујући телефонско 
позивање клијента и достављење понуда; креирање и дистрибуција 
позива за тренинге; комуникација са клијентима; позивање учесника 
на тренинге; праћење и допуњавање годишњег тренинг плана; упра-
вљање буџетом тренинг активности; издаје фактуре и предрачуне, 
води евиденцију плаћања; одлази на састанке код клијената и одржа-
ва састанке са клијентима у просторијама агенције; реализује процес 
регрутације и селекције кандидата; активно учествује у агенцијиским 
пројектима за потребе клијената који укључују снимање организацио-
ног стања, израде описа послова, правилника, процедура и других 
докумената; саставља извештаје о реализованим активностима (про-
цесу селекције, реализованом тренингу, радионици и сл.). Компетен-
це: способност организације и правовременог планирања свих актив-
ности; систематичност у раду; организованост; стрпљивост; тачност; 
вештине преговарања и презентације; вештине продаје; комуникатив-
ност; самоиницијативност; проактиван приступ.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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Запосленима нудимо: рад у малој и динамичној средини; лично и 
професионално усавршавање; награђивање у складу са постигнутим 
резултатима; могућност личне организације времена. Уколико желите 
да постанете део динамичног и успешног тима, да се развијате и уна-
пређујете заједно са нама, своју биографију пошаљите електронским 
путем на: office@road.rs.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“

ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник/ца за CRM* послове у осигурању
за подручје Републике Србије

50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, радно искуство најмање 
25 година, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван 
просторија послодавца; рад ван радног односа - рад на привременим 
и повременим пословима; након 12 месеци и минималне просечне 
месечне накнаде од 75.000 динара - радни однос; обука у организа-
цији ПМП ради стицања лиценце Народне банке Србије, могућност 
учешћа у власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја 
привредног друштва, могућност напредовања. Конкурс је отворен до 
15.10.2016. године. Заинтересовани кандидати могу да јаве лично, на 
адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним даном 
од 9 до 15 часова, или да доставе радну биографију путем поште. 
(*CRM - Client Relationship Managemen).

ТУР “ИПАК СЕ ОКРЕЋЕ”
11070 Нови Београд, Сурчинска 25а

тел. 063/892-35-73

Конобар - шанкер 
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве сла-
ти до 15.10.2016. године.

„JOB“ DOO
11000 Београд, Батутова 10

тел. 064/8735-902
e-mail: office@jobggd.com

Менаџер за безбедност, здравље на раду
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању: дипло-
мирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машин-
ства, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер 
заштите на раду, дипломирани инжењер технологије. Теренски рад, 
пробни рад 6 месеци, рад на рачунару (Word, Excel, Power Point, 
Autocad), возачка дозвола Б категорије, радно искуство 36 месеци, 
искуство у обављању послова безбедности и здравља на раду. Пријаву 
доставити на е-mail: office@jobbgd.com.

„JOB“ DOO
11000 Београд, Батутова 10

тел. 064/8735-902
e-mail: office@jobbgd.com

Асистент менаџера за безбедност и здравље на 
раду

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању: дипло-
мирани инжењер: машинства, електротехнике, грађевинарства, техно-
логије или факултет заштите на раду. Теренски рад, пробни рад на 6 
месеци, рад на рачунару (Word, Exscel, Power Point,), возачка дозвола 
Б категорије, радно искуство небитно. Пријаву доставити на e-mail: 
office@jobbgd.com.

„ВРЕКИЋ НС“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Цанкарева 8

тел. 065/6672-741
Фасадер

на одређено време 3 месеца 
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен - фасадер; пробни рад 1 месец; радно место са 
повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца; обезбеђен 
превоз. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 07.10.2016.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
“СТУДИО ЉУБИЦА”

21000 Нови Сад, Валентина Водника 18
тел. 063/420-740

e-mail: studiooljubica@gmail.com

Фризер 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III и II степен стручне спреме; пробни 
рад 1 месец; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву до 21.10.2016.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића

тел. 020/744-843

Чувари Специјалног резервата природе Пештер 
Поље

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/2014), кандидат треба да има: завршену средњу школу, да има уве-
рење о руковању ватреним оружјем, положен стручни испит за чува-
ра заштићеног подручја природе Пештерско поље, положен возачки 
испит за Б категорију. Кандидат је дужан да достави: пријаву са основ-
ним подацима о себи и следеће доказе (у оргиналу или оверене копије, 
не старије од 6 месеци): 1. диплому или уверење о стручном образо-
вању, 2. извод из матичне књиге рођених, 3. уверење о држављан-
ству, 4. уверење о неосуђиваности, 5. уверење о руковању ватреним 
оружјем, 6. уверење о положеном стручном испиту за чувара заштиће-
ног подручја природе, 7. копије возачке дозволе за Б категорију. 
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„AMOROSO & DR LUIGI“ ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб

e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца, продаја медицинске 

обуће
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил, радно искуство није битно; обавезно познавање бугарског 
језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност 
у раду. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе на наведену и-мејл 
адресу послодавца. Лице за контакт: Слободан Савић.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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.

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.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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                Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ДР БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 55

тел. 013/852-146, 013/851-241

Ложач парних котлова
на одређено време до 31.12.2016. године 

УСЛОВИ: послови ложача, рад у котларници, III степен стручне спреме 
и положен стручни испит за ложача. 

Портир - чувар
на одређено време до 31.12.2016. године 

УСЛОВИ: послови чувања објекта, људи и имовине, рад на малој цен-
трали, II степен стрручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, приложити и оверену фотокопију дипломе, уверење да канди-
дат није кажњаван (из ОУП-а) и лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности. За радно место ложача доставити и уверење/потврду 
о положеном стручном испиту за ложача. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу: Специјална болница за плућне болести „Др Будис-
лав Бабић“ Бела Црква, Милетићева 55, са назнаком: „Јавни оглас“ и 
навести радно место за које се конкурише. Контакт телефони: 013/852-
146, 013/851-241.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште

тел. 012/662-240, факс: 012/663-115
e-mail: domzvg@mts.rs

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са 

боловања, не дуже од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа - општи смер и положен стручни испит. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
потпуном личном и радном биографијом, телефоном и имејл адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопију личне карте. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, на писарници Дома здравља Велико Градиште 
или путем поште на адресу: Дом здравља Велико Градиште, Војводе 
Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену „Пријава на оглас”.О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на 
конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном 
конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За бли-
же информације можете се обратити на телефон: 012/662-240.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

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

Доктор медицине
на одређено време, по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: 6 месеци лекарског стажа, положен стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и 
лиценца. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу 
Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем доктора медицине 

на одређено време по основу замене до повратка радника са боло-
вања”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству, 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-
вања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. 
Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит и најмање 
шест месеци радног искуства. Пробни рад у трајању од 6 месеци. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, 
са назнаком “Пријава на конкурс за пријем вишег физиотерапеута на 
неодређено време, 1(један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег сме-
ра, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства на 
пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног 
испита. Пробни рад у трајању од 6 месеци. Пријаве се шаљу у затво-
реној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком “Пријава на 
конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на неодређено време 
- 3 (три) извршиоца”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне 
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште медицине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет - специја-
лизација из опште медицине, положен стручни испит, дозвола за рад 
- лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару, 
пожељно радно искуство на наведеним пословима, проби рад 2 месе-
ца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији из опште медицине, фотокопију дозволе за рад - лицеца издата 
од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да 
канидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду 
издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном.

Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла, у 

периоду од 3 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о основној шко-
ли, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Mедицина
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ОСТАЛО: Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарни-
це у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Бео-
град, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или лично доставити 
у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18412 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Ликвидатор - финансијски књиговођа
на одређено време, најдуже до 6 месеци, због 

повећаног обима посла
Опис посла: врши ликвидацију у вези благовременог измиривања 
обавеза установе према добављачима, припрема предлог финансијс-
ког плана као и друге планове, лично одговара за правилно вођење, 
закључивање и чување пословних и књиговодствених исправа, врши 
контролу финансијских средстава и извора средстава. Обавља и друге 
послове утврђене законом, правилником о систематизацији и другим 
прописима по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: виша или средња економска 
школа, односно VI или IV степен стручне спреме економске струке. Уз 
пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о 
испуњавању услова огласа, и то: оверену фотокопију дипломе о врсти 
и степену стручне спреме и неоверену фотокопију личне карте. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити лично, радним даном, од 7 до 14 сати, 
у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце 
или путем поште, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на радно место ликвидатор - финансијски књиговођа“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МАРТОН ШАНДОР“
Мали Иђош, Занатлијска 1

тел. 024/730-236

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, на одређено време због повећаног 
обима посла 

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту школске деце, на 

одређено време због повећаног обима посла

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 
становника, на одређено време ради замене 

запослене током трудничког, породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву 
се подносе следећа документа: диплома о завршеном медицинском 
факултету - оверена фотокопија; уверење о положеном стручном 
испиту - оверена фотокопија; кратка биографија. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 
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. Одлука о избору кандидата ће бити донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће 
бити објављена на веб-страници Дома здравља „Др Мартон Шандор“ 
Мали Иђош. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 

конкурсне документације. Контакт телефон 024/730-236. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља „Др Мартон 
Шандор“ Мали Иђош, Занатлијска 1, са назнаком: „Пријава за оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ 

НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/407-3661

Виши радни терапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутних радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек радне терапије; положен 
стручни испит, лиценца за рад; радно искуство 6 месеци. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној 
школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, 
потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном 
стажу, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за цере-
бралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), Београд, 
Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА

“ДР ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-81-08

Администратор у педијатријској клиници
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву доставити кратку пословну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, оверене фотокопије сведочанс-
тава од 1. до 4. разреда средње школе, оверену фотокопију сертифи-
ката о курсу рачунара.

Спремачица у здравству
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: осмогодишња школа. Уз пријаву доставити кратку пословну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи.

Радник на цеђењу веша - дистрибутер веша
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: осмогодишња школа, интерна квалификација. Уз пријаву 
доставити кратку пословну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној основној школи.

Шивачица
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: осмогодишња школа, курс шивења. Уз пријаву доставити 
кратку пословну биографију, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи, оверену фотокопију сертификата о курсу шивења.

ОСТАЛО: Предност ће имати кандидати који имају радно искуство у 
здравственим астановама терцијарног нивоа здравствене заштите. 
Кандидати који конкуришу на више радних места у обавези су да у 
пријави наведу за која радна места конкуришу. Лекарско уверење 
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о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду. Пријаве и доказе о испуњености услова 
предати лично на Архиви Института или путем поште на нведену адре-
су са назнаком “За конкурс”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: завршена средња медицинска школа - IV степен и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од надлежне коморе (ако је канидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у раднм односу), рад-
ну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на наведену адресу путем поште или лич-
но доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Спремачица
на одређено време до 24 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за обављање 
заједничких послова, Одсек техничких и других 

послова Дома здравља Параћин
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матич-
не књиге рођених/венчаних, фотокопију уверења о држављансатву, 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи, лекарско уверење 
(подноси кандидат који буде изабран на конкурс). Докази о испуње-
ности услова за заснивање радног односа за напред наведено рад-
но место подносе се у овереним копијама. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома 
здравља Параћин или послати на наведену адресу. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да поседује психофи-
зичку и здравствену способност за рад под посебним условима усло-
вима и сменски рад. 

Сервирка
на одређено време до 6 месеци због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: III степен стручне спреме или основно образовање. Канди-
дат мора да поседује психофизичку и здравствену способност за рад 
под посебним условима и сменски рад.

ОСТАЛО: За наведена радна места заинтересовани кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом и тачно наведеним 
радним местом за које конкуришу, извод из матичне књиге рођених и 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на), диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање 
радног односа и сведочанства за сва четири разреда (три за III степен 
стручне спреме), потврду о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, уверење са евиденције Националне службве за запо-
шљавање, лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотоко-
пије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин 
или послати на наведену адресу у затвореној коверти са назнаком 
“Пријава на оглас”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне терапије у Служби дечје 
анестезиологије, интензивне терапије и терапије 
бола Стационара на Клиници за дечју хирургију
на одређено време до 31.10.2016. године због 

повећаног обима посла
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје тера-
пију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио 
лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника и главне сес-
тре Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је 
начелнику и главној сестри Клинике

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну 
спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, педијатријски 
или општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома 
о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном струч-
ном 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); уве-
рење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 
6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове које ће обављати и фото-
копију личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу Института, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу интензивне 
терапије”.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за пријем и збрињавање ургентних 

стања у Служби за пријем и збрињавање болесника 
Поликлинике на Клиници за дечју хирургију, 

на одређено време до 31.10.2016. године, због 
повећаног обима посла

Опис посла: прихвата и санитарно обрађује болесника; помаже лекару 
при дијагностичким и реанимационим мерама повређених болесника 
и указује неодложну медицинску помоћ на нивоу своје стручне оспо-
собљености; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непо-
средног руководиоца; припрема завојни материјал и исти односи на 
стерилизацију; стара се о санитарно-хигијенским условима; учествује 
у сменском раду; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Mедицина
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УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему 
IV степен - завршена средња медицинска школа, педијатријски или 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома 
о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном струч-
ном 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 (из полицијске управе, не старије 
од 6 месеци); кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове које ће обављати и фото-
копију личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу Института са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу за пријем и 
збрињавање ургентних стања”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Технички радник - пеглар руљар
на одређено време, најдуже до 12 месеци
НК радник (спремачица на одељењу)

на одређено време због повећаног обима посла, 
најдуже до 12 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. 
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани кан-
дидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Стручни сарадник за економске послове
у Одсеку јавних набавки Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време три месеца, због 
повећаног обима посла

Опис послова: учествује у припреми конкурсне документације у домену 
усклађености исте са финансијским планом и планом јавних набавки; 
стара се о благовремености предузимања одређених радњи у поступку 
јавних набавки; учествује у припреми одлука, записника, извештаја и 
уговора у јавним набавкама а који се односе на финансијске ефекте; 
учествује у изради плана набавки; учествује у припреми правилника 
и других нормативних аката који се односе на јавне набавке; припре-
ма и доставља редовне извештаје управи за јавне набавке по закону 
и подзаконским актима из домена јавних набавки; прати реализацију 
уговора; обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да има завршен економски факултет - VII степен стручне спреме. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављује-
те, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о завршеном економском факулте-
ту, извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 12000 Пожаревац. 

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар
на одређено време због повећаног обима посла

Опис послова:спроводи здравствено васпитни рад, припрема ордина-
цију, опрему и уређаје за рад, врши пријем и основну обраду болес-
ника, учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.), даје 
прописану терапију, води медицинску евиденцију и документацију, 
спроводи континуирани процес статистичког извештавања, по потре-
би иде у кућне посете, врши пријем и издавање лекова и санитетског 
материјала по одобреним требовањима, води све потребне евиденције 
о лековима и санитетском потрошном материјалу за Дом здравља, 
сарађује са лицем за јавне набавке у вези са јавним набавкама лекова 
и санитетског потрошног материјала, обавља и друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа, положен стручни испит, лиценца - уколико је кандидат посе-
дује; радно искуство није потребно; посебна знања и вештине: рад 
на рачунару. Услови рада су предвиђени Законом о раду РС, Стату-
том Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз 
пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене 
фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них не смеју бити старији од 6 месеци. Послови се обављају са пуним 
радним временом. Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на 
адресу: Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац 
на Млави или доставити лично у правну службу Дома здравља Петро-
вац на Млави, са назнаком „За оглас за пријем у радни однос једног 
медицинског техничара, на одређено време”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због упражњеног радног места

Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице; ради на откривању и сузбијању факто-
ра ризика за настанак болести; организује и спроводи прописане систе-
матске и циљане прегледе;обавља прегледе и дијагностику; одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења осигураног лица;указује хитну медицин-
ску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно - специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво;одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење; прописује 
лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-тех-
ничких помагала; сарађује са Поливалентном патронажном службом; 
спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; учест-
вује у изради и евалуацији плана рада у својој служби; води прописану 
медицинску документацију и евиденцију; одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде осигураника; даје оцену 
о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности; по потреби иде у кућне посете; обавља и 
друге послове из делокруга рада изабраног лекара по налогу начелни-
ка службе и директора.

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уко-
лико је кандидат поседује; рад на рачунару; услови рада предвиђени 
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и оста-
лим општим актима. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факулте-
та или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју 
бити старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и потвр-
ду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење, уколико је поседују. Пријаве слати у затвореним 
ковертама, на адресу: Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 
12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу Дома 
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здравља Петровац на Млави, са назнаком „За оглас - за пријем у радни 
однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА “ДАРИНКА ЛУКИЋ”
15220 Коцељева Немањина 8

тел. 015/556-215

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава следеће услове: 
да има високу школску спрему здраствене струке или високу школску 
спрему друге струке са завршеном едукацијом из области здрастве-
ног менаџмента; да има најмање 5 година радног стажа у области 
здраствене заштите; да испуњава и друге услове предвиђене Стату-
том здравствене установе. Уз молбу кандидати су обавезни да прило-
же: доказ о стеченом образовању, доказ о радном искуству у области 
здравства, извод из МКР, уверење о држављанству, доказ да нису 
осуђивани и да нису под истрагом и лекарско уверење. Пријаве - молбе 
са доказима се подносе Управном одбору Дома здравља “Др Даринка 
Лукић” Коцељева, у року од 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора - не отварати”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за пријем и збрињавање 
ургентних стања са Дневном болницом за 

опсервације Опште болнице Ваљево, на одређено 
време до повратка стално запослене са неплаћеног 

одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-581

Оглас објављен дана 31.08.2016. у публикацији “Послови” 
поништава се за радно место: доктор медицине за потре-
бе Одељења микробиологије са паразитологијом у Општој 
болници Ваљево, на одређено време до повратка на рад са 
неплаћеног одсуства. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни pарк бб

Виши физиотерапеут за потребе медицинског 
сектора - Одељење за физикалну медицину и 

рехабилитацију
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме физиотерапеутског смера, положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Специјална болница за Рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за 
правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни Парк бб, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове вишег физи-
отерапеута“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16 

1. Виша медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за интензивно лечење Службе 

за хирургију Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене запослене на неплаћеном 

одсуству, до њеног повратка на рад или престанка 
радног односа у Општој болници Крушевац

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техничар 
или хируршког смера или висока медицинска школа струковних сту-
дија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 сте-
пен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору. 

2. Медицинска сестра - техничар
за рад у Кабинету за колпоскопију Службе за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом 
Опште болнице Крушевац, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са 

рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или гинеколошко-акушер-
ског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце 
за рад или решење о упису у комору. 

3. Одржавање чистоће у здравственим 
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене објаката 
и простора Службе за техничке, помоћне и друге 

сличне послове Опште болнице Крушевац, на 
одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене са боловања или до престанка њеног 

радног односа у Општој болници Крушевац

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: Кандидати подносе за радна места под бројем 1 и 2: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, oверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће 
коморе. Кандидати за радно место под бројем 3 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију сведочанства, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко прези-
ме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за 
подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“ и називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише, на адресу: Општа 
болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

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

Техничар у Служби за прикупљање крви, 
тестирање, производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства 
Опис посла: 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 упутсвима произвођача; учествује у вођењу прописане доку-
ментације; учествује у изради документације ИМС-а примени исте и 
предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процес рада; 
врши надзор над радом техничара IV степена образовања; води рачу-
на о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању 
животне средине; задужен је за хигијенско одржавање опреме и рад-
них површина; врши пријем добровољних давалаца крви (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 
вредности хемоглобина ДДК у Зводу и на терену; одређује АБО крвног-
рупну припадност ДДК оријентационом методом на полочици у Заводу 
и на терену; врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за 
имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену; брине о ДДК за вре-
ме и непосредно након давања крви у Зводу и на терену; учествује у 
збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену; дос-
тавља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз според-
ну листу; доставља узете јединице крви Одељењу за прозводњу про-
дуката од крви, уз спроведену листу; врши пријем, центрифугирање 
и припрему узорака крви узетих од ДДК за имуносеролошка испити-
вања; формира и штампа радне листе; одређује АБО и Рх Д крвногру-
пну припадност ДДК; врши утврђивање подгрупе А2 и А2Б; утврђује 
присуство ирегуларних антитела у серуму/плазми и н еритроцитима 
ДДК (ДАТ, ИАТ, анти-А1); учествује у идентификацији антитела; учест-
вује у типизацији еритроцитних нтигена других крвногрупних систе-
ма; врши тестирање маркера крвно преносивих болести (хепатитис Б 
и Ц, ХИВ и сифилис); врши унос резултата у информациони систем, 
евидентирање и валидација резултата; врши архивирање обрађених 
узоракаа крви; врши одлагање јединица крви које нису за терапијску 
примену, у контејнер за биохазардни отпад; врши пријем и тријажу 
једница крви за процесирање; врши центрифугирање јединица целе 
крви и припрему продуката од крви према радним упуствима; обавља 
модификације крвних продуката (пулирање плазме, тромбоцита, фил-
трирање крвних компонената, припрема крви за ексангвинотрансфу-
зију, зрачење еритроцита и друго); учествује у процесу криоконзерва-
ције матичних ћелија; врши припрему дечијих доза крвних продуката; 
обавља етикетирање, класирање, складиштење и достављање при-
премљених компонената Служби за клиничку тренсфузилогију; прели-
минарно рективне и реактивне компоненте крви одлаже на обележено 

место у карантинском фрижидеру; учествује у припреми ДДК за прога-
рам донаторских афереза; врши узимање узорака за имуносеролошка 
испитивања ДДК на програму донорских афереза; изводи аферезне 
процедуре; води прописану здравствену документацију у писаној и 
електронској форми; води евиденцију о издавању аферезних продука-
та; врши узимање узорака за имуносеролошка испитивања ДДК на 
прогрму донорских афереза; изводи аферезне процедуре; води про-
писану здравствену документацију у писаној и електронској форми; 
води евиденцију о издавању аферезних продуката; врши мотивацију 
добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре; обавља и 
друге послове из делокруга рада техничара V степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завод; за свој рад одговара главном технича-
ру Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику 
Службе, главном техничару Завода и директору Завода.

УСЛОВИ: VI или V степен стручне спреме - висока здравствена школа 
струковних студија или медицинска школа лабораторијског или општег 
смера, положен специјалистички испит за образовни профил медицин-
ски техничар за рад у трансфузији крви, најмање 3 године радног иску-
ства. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа доку-
мента: уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни 
профил медицински техничар за рад у трансфузији крви (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о здравственој способности (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) - овај документ није 
потребно достављати уколико се кандидат налази у радном односу код 
другог послодавца или од престанка радног односа код другог посло-
давца није протекло више од 30 (тридесет) дана; фотокопију радне 
књижице (није потребна овера); фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (није потребна овера); кратку биографију. Оглас ће бити 
објављен на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и веб-
сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се посносе путем поште на 
горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или непосредно управи 
Завода за трансфузију крви Војводине, сваког дана од 7 до 15 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, за рад у Амбуланти Балшићева 
Службе опште медицине Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
Комору.

2. Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла 

- до 3 месеца, за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи и санитетског превоза Дома здравља 

Крушевац

УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
Комору.

3. Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла - до 

3 месеца, за рад у Служби опште медицине Дома 
здравља Крушевац

2 извршиоца

Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
Комору.

4. Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла - 
до 3 месеца, за рад на Одељењу лабораторијске 

дијагностике Дома здравља Крушевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршена средња медицинска школа смер лабораторијски техни-
чар - IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору.

5. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима - до 
3 месеца, за рад на пословима тимске сестре у 

Служби опште медицине Дома здравља Крушевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера - IV степен струч-
не спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у Комору.

6. Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла - до 
3 месеца, за рад на пословима спремачице у Одсеку 

за одржавање хигијене објеката и простора Дома 
здравља Крушева

2 извршиоца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: За радна места 1, 2, 3, 4, 5. кандидати достављају: пријаву 
у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису 
у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које под-
носе пријаву и да се против њих не води кривични поступак; фото-
копију извода из матичне књиге рођених. За радно место под редним 
бројем 6: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву и да се против њих не води 
кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих 
не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу се поднети у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила 
и Методија 32, 37000 Крушевац. 

Грађевинарство и индустрија

„MILLENNIUM TEAM“ ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 390

тел. 064/846-34-78

Помоћни грађевински радник
на одређено време

6 извршилаца
УСЛОВИ: помоћни грађевински радник.

Тесар
на одређено време 

6 извршилаца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме. 

Руковалац грађевинских машина
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац грађевинских машина; 
стручност и способност управљања грађевинском механизацијом. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон: 
064/846-34-78; особа за контакт је Мирослав Драгићевић. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

АД “МАГИСТРАЛА”
11070 Нови Београд, Тошин бунар 198

Пословођа грађевинске оперативе
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар, радно иску-
ство 12 месеци на пословима одржавања (летње и зимско) и изградњи 
путева, возачка дозвола Б категорије, да кандидат није осуђиван и кри-
вично гоњен.

Возач теретног моторног возила
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 године на кипе-
рима и камионима са приколицом, пожељно искуство на зимском одр-
жавању путева, возачка дозвола Ц и Е категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати на имејл: office@magistrala.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

DOO “TIM INDUSTRIEL STEEL”
18000 Ниш

e-mail: timindustrielsteel@gmail.com

Заваривање свих елемената од метала, 
уградња, паковање и контрола

10 извршилаца
УСЛОВИ: бравар, варилац, лица са завршеном основном школом (курс 
за вариоце); радно искуство: 6 месеци. Слање пријава за запослење 
мејлом. Телефон за контакт: 063/233-199. Рок за пријаву: 30 дана.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 51  28.09.2016. | Број 693 |   

ДОО “КОРПОРАЦИЈА ЕЛДИ”
18000 Ниш, Љубићка 20

e-mail: bratislav.stankovic48@gmail.com

Израда електричних уређаја
3 извршиоца

УСЛОВИ: електротехничар. Слање пријава за запослење мејлом. Теле-
фони за контакт: 064/88-17-283, 018/251-162 и 018/292-300. Рок за 
пријаву: 15 дана.

ДОО “КОМАК - М”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-225
e-mail: info@komak-m.com

Радник у производњи
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске струке; знање 
рада на ЦНЦ машини; пожељно знање енглеског језика. Предност 
имају кандидати са искуством, а предвиђена је и провера радних спо-
собности. Документацију доставити поштом или мејлом на горенаве-
дену адресу. Уз CV приложити: диплому о стеченој стручној спреми, 
потврду о радном искуству (уколико га кандидат има) и сертификате о 
знању енглеског језика.

DOO “ENERGO SYSTEM”
21000 Нови Сад, Олге Петров 36/Г11

тел. 021/439-123
e-mail: office@energosystem.co.rs

Координирање на пословима термотехничких 
инсталација

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства; рад ван просторија послодавца; обезбеђен 
превоз; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обу-
ка. Јављање кандидата на горе наведени мејл. Рок за пријаву до 
14.10.2016.

“COMIC SIDING” DOO
21000 Нови Сад, Морнарска 56

тел. 063/1525-662
e-mail: vladancomic@gmail.com

Монтажа зидних облога
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; теренски рад. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 18.10.2016.

ALWAG DOO
21431 Нова Гајдобра, Радна зона Нова Гајдобра бб

тел. 021/762-674
e-mail: djordje.p@aling-conel.com

Инжењер одржавања
Опис послова: одржавање процесне опреме у оквиру постројења за 
рециклажу ПЕТ амбалаже.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет, дипл.маш.
инжењер; најмање 3 година радног искуства на одржавању процес-
не опреме; познавање рада на рачунару (Windows, MS Office, Internet, 
Auto Cad); поседовање организационих способности; знање енглеског 
језика на најмање средњем нивоу; предности у одабиру кандидата: 
проверене способности за иновативност и тимски рад.

Радник на машинском одржавању - бравар
Опис послова: одржавање процесне опреме у оквиру постројења за 
рециклажу ПЕТ амбалаже; врши поправке; замене делова и ремон-
те на процесној опреми; отклања кварове и недостатке на процесној 
опреми; интервенто делује на позив непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: ССС/КВ машинског усмерења; најмање 3 година радног иску-
ства на одржавању процесне опреме; искуство на пословима завари-
вања; предности у одабиру кандидата: проверене способности за ино-
вативност и тимски рад.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ALING CONEL DOO
21432 Гајдобра, Железничка 10
тел. 021/761-674, 021/762-586  

e-mail: djordje.p@aling-conel.com

Референт финансија - књиговођа у служби 
финансија и рачуноводства

Опис послова: контирање и књижење материјално-књиговодствене 
документације; књижење извода са текућег рачуна; усаглашавање 
стања по партнерима (ИОС); припрема података за израду калкула-
ција; разврставање налога за књижење књиговодствених картица; 
припрема завршног рачуна; вођење пословних књига аналитике и 
синтетике; чување пословних књига и књиговодствених исправа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - економски факултет, дипл.еко-
номиста; најмање 3 година радног искуства на истим или сличним 
пословима; познавање рада на рачунару (Windows, MS Office, Интер-
нет), искуство у раду у пословним информационим системима; поседо-
вање организационих способности; знање енглеског језика на најмање 
средњем нивоу.

Евидентичар у погону монтаже у оквиру 
техничко-производног сектора

2 извршиоца
Опис послова: праћење радних налога по операцијама и количинама; 
распоређивање претходно испланираних послова-операција; планира 
и одређује запослене који ће да извршавају радне налоге производње, 
прати њихов рад и извршавање у задатим временским оквирима; еви-
дентирање, праћење и корекција норматива радних учинака.

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинског усмерења, машински тех-
ничар; најмање 3 година радног искуства; напредно знање коришћења 
рачунара (искуство у раду у пословним информационим системима). 
Предности у одабиру кандидата: проверене способности за иноватив-
ност и тимски рад.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
60 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у сменама укључујући 
и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају, трака је покретна, 
монтажа производа обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју 
бити далтонисти, предвиђено је психолошко тестирање кандидата, а 
превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкур-
сна документација се доставља на горенаведену адресу.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 060/76-00-191
e-mail: cosictijana681@gmail.com

Водитељ механизације
на неодређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер 
(смер није битан), радно искуство минимум 1 година (познавање меха-
низације и грађевинских машина, добра способност организације). 
Услови рада и остали услови: дужина радног времена 8 сати дневно, 
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пробни рад - 3 месеца, возачка дозвола Б категорије, рад на рачу-
нару - MS Officе пакет, пожељно знање Autocad-а, пожељна лицен-
ца. Трајање конкурса: до 20.10.2016. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем поште, на имејл или да се јаве на кон-
такт телефон послодавца.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„СЛОБОДА ГРАЂЕВИНАР 1947“

ДОО ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Цара Лазара 1

тел. 011/4142-116
mail: pero.micic@gpsloboda.rs

Дипломирани грађевински инжењер 
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински 
инжењер; познавање рада на рачунару: MS Office(Word Eksel), интер-
нет, AutoCad, возачка дозвола Б категорије. 

Магационер - набављач 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске или техничке струке; 
познавање рада на рачунару: MS Office (Word Eksel), интернет, возачка 
дозвола Б категорије. Трајање конскурса: 15 дана од дана објављи-
вања. Лице за контакт: Перо Мићић, кандидати могу послати радне 
биографије путем мејла.

„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД 
26000 Панчево, Скадарска 77 

email: office@feromontoprema.rs

Шеф техничке припреме
УСЛОВИ: на пословима техничке припреме производње и зараде тех-
ничке документације у металопрерађивачкој индустрији, висока или 
виша школска спрема машинске струке, са искуством у пројектовању и 
конструисању у Auto Cad програму. 

Конструктор 
УСЛОВИ: на пословима конструисања, пројектовања и израде технич-
ке документације у металопрерађивачкој индустрији; средња спрема 
- машински техничар за компјутерско конструисање, са искуством у 
пројектовању u AutoCad програму. 

Технолог заваривања
са завршеним курсом IWE (International Welding 

Engineer) 
УСЛОВИ: на пословима технолога заваривања.

Оператер машинске обраде на ЦНЦ борверку и 
ЦНЦ каруселу

2 извршиоца

Краниста 
УСЛОВИ: управљање мостном дизалицом; диплома о завршеној обуци 
за кранисту. 

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 20.10.2016. године. Кандидати треба да 
поднесу пријаву и CV на адресу: “Феромонт опрема” а.д., 26000 Панче-
во, Скадарска 77 или на e-mail: office@feromontoprema.rs. Информације 
на број телефона: 013/331-277, од 8.00 до 15.00. 

DIA-CO DOO
31205 Севојно, Драгачевска бб

тел. 064/6426-562

Брусач на округлом спољашњем брушењу
на одређено време до 2 године 

УСЛОВИ: III - V степен стручне спреме, металобрусач (металостругар 
са искуством брусача); пожељно радно искуство; брусач тврдог мета-
ла; рад у првој смени, климатизован простор; пробни рад од 7 дана 
плаћен. Пријаве кандидата лично, уз телефонску најаву.

„ТУРБО ГАС“ ДОО
Кикинда, Башаидски друм бб
e-mail: turbogas@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства
теренски рад, база у Кикинди, на одређено време 6 

месеци
Опис посла: организација процеса рада на градилишту - послови одго-
ворног извођача радова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађеви-
нарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво; 
основна информатичка обука; пожељна лиценца за извођење радова; 
рад у преподневној смени; током рада на терену обезбеђен смештај и 
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Лице за контакт: 
Ивана Ротаров. Кандидати могу послати радну биографију путем мејла.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 060/7600-191
е-mail: cosictijana681@gmail.com

Бравар (аутогено заваривање CO2)
2 извршиоца

Возач моторних возила Б, Ц, Д, Е категорије
2 извршиоца

Грађевински инжењер у оперативи
УСЛОВИ: Место рада Београд, Нови Сад, Ниш (градилишта), врста рад-
ног односа: на одређено време - годину дана (могућност запослења за 
стално). Образовање: II, III, IV степен стручне спреме - за бравара и 

 Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, посао се тражи
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возача; VII степен - за грађевинског инжењера у оперативи (потребна 
лиценца 410 или 412). Радно искуство: 1 година - за бравара и возача; 
3-5 година у извођењу радова на мостовима - за грађевинског инжење-
ра у оперативи. Обезбеђен смештај, исхрана, превоз. Рад је теренски 
рад, радно место са повећаним ризиком, дужина радног времена 8 
сати дневно, пробни рад - 1 месец, за возача: обавезан лекарски пре-
глед, возачка дозвола Б, Ц, Д, Е категорије; за грађевинског инжење-
ра у оперативи: Аutocad, MS Office пакет, MC Project; почетни ниво 
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до 
22.10.2016. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, на имејл или да се јаве на контакт телефон послодавца.

 Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
“СВИЛАЈНАЦ”
Синђелићева 48

Директор 
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен пољопривредне или 
економске струке (пољопривредни или економски факултет), радно 
искуство од најмање 3 године на руководећем радном месту, поседо-
вање организационих способности и смисао за предузетништво, као 
и у фирмама које су отишле у стечај, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде и службене дужности које су наступиле правне 
последице осуде, док те последице трају; да се писмено изјасни и да 
достави програм и развојна опредељења Задруге, као и да је упознат 
са стањем у Задрузи. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, са напо-
меном “Пријава на конкурс”. Контакт телефони: 035/312-141 и 311-874, 
e-mail: zzsvilajnac@gmail.com.

  Саобраћај и везе

„МИЋА ТРАНСПОРТ“ ДОО
11000 Београд, Радмиле Милановић Шнајдер 6

тел. 011/3809-508, 063/282-815

Возач за међународни транспорт
УСЛОВИ: возач, возачка дозвола Ц и Е категорије; радно искуство 36 
месеци. Кандидати могу да се јаве на бројеве телефона: 011/380-9508, 
063/282-815. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

MB DANSO LOGISTIC DOO
11000 Београд, Устаничка 128б

тел. 069/5888-008

Возач у међународном и домаћем саобраћају
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен - возач; возачка дозвола Е категорије; радно 
искуство минимум 2 године. Кандидати пријаве са биографијом могу 
послати на имејл: mbdansologistic@gmail.com. Конкурс остаје отворен 
до попуне радног места.

„MS SIMBA INTERNATIONAL
21240 Тител, Змај Јовина бб

тел. 062/207-444
e-mail: mssimbainternational@gmail.com

Возач камиона
на одређено време, 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен - возач теретног моторног вози-
ла, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца; возачка 
дозвола Е категорије; теренски рад. Јављање кандидата на горенаве-
дени број телефона. Рок за пријаву до 19.10.2016.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 062/8047-415
e-mail: info@hleb.rs

Возач
на одређено 12 месеци

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен - возач теретњака; возач-
ка дозвола Б и Ц категорије; теренски рад. Јављање кандидата на 
горенаведени мејл и број телефона. Рок за пријаву до 06.10.2016.

АУТО-КУЋА “ЖАРЕ”
21000 Нови Сад, Јована Цвијића 14

тел. 063/8637-399
e-mail: ak.zare@open.telekom.rs

Контролор на техничком прегледу
УСЛОВИ: IV степен - сервисни ауто-механичар или III степен - ауто-ме-
ханичар; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву 
до 20.11.2016.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“
Београд, Гандијева 148а, локал 31

тел. 060/154-72-73

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: инструкторска дозвола; предност имају самосталци са својим 
возилом.

Секретарица
УСЛОВИ: искључиво са искуством на новом систему КИОСК. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОШТА СРБИЈЕ“

11060 Београд - Палилула, Таковска 2
тел. 021/4807-021

e-mail: rjnsad@jp.ptt.rs

Возач - послови доставе поштанских пошиљки
за рад у Новом Саду, привремни и повремени 

послови 
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола Б катего-
рије; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за 
пријаву до 21.10.2016.

Пољопривреда / Саобраћај и везе

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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       Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАКА ДРАИНАЦ“

18420 Блаце, Краља Петра I 13
тел. 027/371-674

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање, најмање седми степен стручне спреме, 
односно мастер, филозофски или филолошки факултет; најмање 5 
година радног искуства у струци; да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело које га чини недостојним за обављање дужности директора 
установе; држављанство Републике Србије; општа здравствена спо-
собност. Конкурсна документација треба да садржи: предлог програма 
рада и развоја установе за период од четири године; оверену копију 
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о радном 
искуству у струци; уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности 
директора установе; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену копију 
личне карте и доказ о здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал). Директор се именује на основу спроведеног јавног конкур-
са, на период од четири године и може бити поново именован. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се Народној библиотеци „Рака Драинац“ Блаце - Управном 
одбору, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на горе-
наведену адресу. Директора именује Скупштина општине Блаце на 
предлог Управног одбора Библиотеке, уз сагласност директора мати-
чне библиотеке.

               Наука и образовање

БЕОГРА Д
ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178

Предавач струковних студија за ужу научну 
област Геодезија и геоинформације

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, члан 63 став 2 и нор-
мативним актима школе; завршен грађевински факултет, одсек за гео-
дезију, научни назив магистра техничких наука - област геодезија и 
способност за наставни рад. 

Професор струковних студија за ужу научну 
област Грађевинске конструкције

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, члан 63 став 2 и норма-
тивним актима школе; завршен грађевински факултет - конструктивни 
смер, научни назив доктора техничких наука и способност за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, списак радова, радове и 
оверене преписе свих диплома (факултета, магистратуре, доктората), 
на адресу: Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, 
Хајдук Станкова 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања економија

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања социологија

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања социокултурна антропологија

Редовни професор за ужу научну област 
Предшколска педагогија

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област 
Историја српског народа у новом веку

Редовни професор за ужу научну област 
Историја српског народа у средњем веку са 

историјском географијом и старословенским 
језиком

Редовни професор за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и архитектуре

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања историја модерне уметности

Култура и информисање / 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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Редовни професор за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и архитектуре

Редовни професор за ужу научну област Општа 
психологија
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област 
Археологија

са 30% радног времена

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања историја 

филозофије
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

на одређено време од пет година, предност 
имају кандидати чије је тежиште истраживања 

филозофија политике

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа савремена историја

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област 
Андрагогија

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година, предност 
имају кандидати чије је тежиште истраживања 

когнитивна психологија

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година, предност 
имају кандидати чије је тежиште истраживања 

психологија рада

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година
предност имају кандидати чије је тежиште 

истраживања клиничка психологија

Ванредни професор за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања социјална 

патологија

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања историја 

филозофије

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања етика

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година
3 извршиоца

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања клиничка 

психологија

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Византологија
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време од пет година, предност 

имају кандидати чије је тежиште истраживања 
византијска и новогрчка филологија

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 Историја 
ликовних уметности и архитектуре

са 50% радног времена, на одређено време од три 
године

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од три године, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања историја 

филозофије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани историчар умет-
ности у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. 
године; или лице које је уписало докторске студије историје ликовних 
уметности и архитектуре и на претходно завршеним основним и мас-
тер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује 
смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписало доктор-
ске студије историје ликовних уметности и архитектуре, без претход-
но завршених мастер студија, одн. стекло стручни назив дипломирани 
у одговарајућој научној области и основне студије завршило са про-
сечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања, при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од једне године, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања латинска 

лингвистика
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области Класичне 
науке - латинска лингвистика, просечна оцена на основним студијама 
најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Археологија

са 70% радног времена, на одређено време од 
једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области Археоло-
гија, просечна оцена на основним студијама најмање осам.

Наставник страног језика за ужу научну област 
Руски језик

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се 
бира; најмање два стручна, односно научна рада из одговарајуће науч-
не области објављена у часописима или зборницима са рецензијом (од 
којих један може да буде замењен стручним преводом) или објављен 
уџбеник, приручник, речник, одн. монографија; способност за настав-
ни рад; позитивна оцена студената или наставне јединице за педагош-
ки рад и допринои унапређивању наставе и развоју других делатности 
наставне јединице и Факултета.

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.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

тел. 011/2158-638, 2158-639

Наставник хемије
на одређено време преко 60 дана, до истека 

мандата директору школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака, а упућивање кандидата врши дирек-
тор); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство 
Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом поднети: оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да против 
лица није покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлеж-
ног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију радне књижице, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Лекарско 
уверење, односно доказ о општој здравственој способности, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област 
Ваздухопловство

у звању ванредног професора на одређено време 
од 5 година или у звању редовног професора 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, 
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом 
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву 

на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак и 
сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински 
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Сарадник у настави за ужу научну област Наука 
о конзервисању

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Посебно воћарство

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Опште ратарство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: 
биографија, списак радова, 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 6 месеци), достављају се на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

11090 Београд, Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882

Педагошки асистент
на одређено време, за једну школску годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, завршена 
обавезна уводна обука за педагошког асистента. У радни однос у уста-
нови може да буде примљен кандидат под условима прописаним чл. 
120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи следећа документа: оверени препис 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 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; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спосбности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да лице није 
осуђивано прибавља установа. У поступку одлучивања о избору канди-
дата врши се претходна психолошка процена способности кандидата 
за рад са децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и нептопуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Владимир Роловић“, Омладинско 
шеталиште 10, Београд.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„BABY PALACE ANĐELA“
Београд, Брегалничка 9

Васпитач
за радне јединице на адресама: Кајмакчаланска 

42, Силвија Крањчевића 9 и Нодилова бб, на 
територији општина Звездара и Чукарица

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске струдије), у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије - 
васпитач).

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: лице које име средње образовање - медицинска сестра вас-
питач - лице које има одговарајуће више образовање, односно високо 
образовање на студијама првог степена, основне струковне студије, на 
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста.

ОСТАЛО: Пожељне године старости васпитача и медицинских сеста-
ра васпитача - до 30; пожељно искуство у раду са децом различитих 
узрасних група; лиценца је предност, али није обавезна; знање о зна-
чају и функцијама предшколског васпитања и образовања; енглески 
и други страни језик - писање и говор, пожељно, али није обавезно; 
уметничке вештине, музичко изражавање и стварање као и сликање 
- пожељно. Личне карактеристике: спремност за рад са децом разли-
читих узрасних група, отвореност у комуникацији, разумевање дечјег 
развоја и адекватно одговарање на дечје потребе, организацијске спо-
собности, креативност и иновативност у раду са децом, спремност за 
рад у тиму. Уколико задовољавате наведене критеријуме, своје подат-
ке у форми CV-а и мотивационог писма можете послати на адресу Бре-
галничка 9.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Фармацеутска 
физиологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен медицински или 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 засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом 
Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора 
у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви 
Факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

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

Доцент за ужу научну област Страни језици, 
наставни предмет Енглески језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15) и Статутом 
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор 
у звање доцента и Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.183 - 

пречишћен текст од 12.02.2015. године). Уз пријаву доставити: биогра-
фију; оверен препис дипломе; очитану/копију личне карте кандидата; 
списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима.

Асистент за ужу научну област Међународне 
студије

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да 
су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да 
су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/15), Статутом и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких 
наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току 
студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, 
време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање 
светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис 
дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високош-
колске исправе о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним 
докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми 
докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних 
нивоа студија; доказ о познавању светских језика; списак објављених 
радова и радове; очитану/копију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ“
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3941-826

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чл 8 став 2 и чл 120 и чл 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 108/15) и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и психолога 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до10.09.2005. годи-
не; да има дозволу за рад, односно положен стручни испит или испит 
за лиценцу за наставника и стручног сарадника; положен испит за 
директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе 
и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити 
је Министарство просвете организовало полагање испита за директо-
ра школе, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора); најмање 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; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандитат је дужан да достави: пријаву са биографским пода-
цима, односно радном биографијом, оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту, односно оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о раду у 
области образовања (најмање 5 година рада у установи); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); уверење да против лица није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије 
од 6 месеци); програм рада директора школе; остала документа која 
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могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да 
кандидати нису осуђивани прибавља школа. Лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима избрани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о положеном испиту за директора установе се 
не доставља, с обзиром да Министарство просвете науке и технолош-
ког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора. 
Изабрани кандидат биће дужан да положи испит за директора у руку 
од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима про-
писаним Законом о основама система образовања и васпитања. Сва 
документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или ове-
рене фотокопије и да буду важећа за документа за која је то наведено 
у тексту конкурса. Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Операциона истраживања

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; 
научни, односно стручни радови објављени у часописима или збор-
ницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; 
оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз 
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одго-
варајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Информационе 
технологије

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одгова-
рајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому 
о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским сту-
дијама, за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације, биографију, списак радова 
и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су законом, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се и у 
електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Отпорност 
конструкција

у звању ванредног професора на одређено време 
од 5 година или у звању редовног професора 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спрреме, 
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом 
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак 
радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

Београд, Борча, Ковиловска 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физике и изборног предмета 
Домаћинство

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог дуже од 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године
УСЛОВИ: За радна места наставника услови су предвиђени чл. 8 и 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. За 
радно место педагошког асистента - лице које је завршило програм 
обуке за педагошког асистента и испуњава услове утврђене Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистента. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да је држављанин Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс се достављају: кратки биографски подаци, 
оверена копија дипломе о стеченој врсти и степену образовања, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Кандидати за 
радна места наставника достављају поред наведеног и: лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење 
или диплому о претходно завршеним основним академским студијама, 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издато 
од одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Кандидат за радно место педагошког 
асистента доставља и доказ о завршеном програму обуке за педагош-
ког асистента. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
спсобности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Раде Драинац“, 11211 Борча, 
Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 011/3322-950.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног - редовног 
професора, за предмет Теорија и методика 

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

УСЛОВИ: На основу чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 99/14) и чл. 29 и 30. Статута Факултета, избор у звање 
ванредног професора врши се на период од 5 година. Избор у звање 
редовног професора је на неодређено време. Кандидати треба да 
испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65. Закона о високом образовању РС 
и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Потреб-
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на документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, 
фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) 
студије, докторске студије, оригинал радови на увид.

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

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

УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши се за 
период од 5 (пет) година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
63, 64 и 65 Закона о високом образовању и да имају завршен Факултет 
спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, био-
графија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне 
академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, 
оригинал радови на увид.

Наставник у звању доцента за предмет Теорија 
и методика кошарке, ужа научна област Науке 

физичког васпитања, спорта и рекреације
УСЛОВИ: Избор у звање доцента врши се на период од 5 година. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког 
васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак 
објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, 
мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на 
увид.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Физикална 

медицина и рехабилитација
на одређено време до 1/3 допунски рад

УСЛОВИ: докторат медицинских наука или дефектолошких наука са 
претходно завршеном специјализацијом из области физикалне меди-
цине и рехабилитације. Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систе-
матизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 
пуног радног времена на одређено време - допунски рад потребно 
је да приложе и сагласност своје матичне радне организације у којој 
се налазе у сталном радном односу. Пријаве на конкурс са биогра-
фијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уве-
рењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује 
да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

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

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Грађанскоправна

на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Факултета. Уз пријаву приложити: оверене 
фотокопије диплома о завршеним основним, магистарским (мастер) и 
докторским студијама, одлуку о последњем избору у звање, биогра-
фију са списком објављених радова, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак. Молбу и документацију 
доставити лично или путем поште на наведену адресу са назнаком за 
конкурсну комисију.

СРЕДЊА ШКОЛА “КОСТА ЦУКИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

тел. 011/228-89-18

Наставник енглеског језика

Наставник економске групе предмета
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

Наставник музичке културе
са 5% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године

Наставник рачунарства и информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

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

краја школске 2016/2017. године

Наставник географије
са 20% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

Наставник француског језика
са 25% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

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

краја школске 2016/2017. године

Наставник социологије и филозофије
са 10% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

Наставник латинског језика
са 10% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2016/2017. године

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

краја школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 120 ст.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање у 
наведеном занимању; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
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установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Пријаве 
са кратком биографијом се подносе искључиво на имејл: mihbranka@
gmail.com, а кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради 
достављања доказа о испуњавању наведених услова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА” ПАЛИЛУЛА
Београд, Прерадовићева 2а

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; 
3) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 5) има држављанство Републике Србије; 6) зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе. Уколико изабрани 
кандидат нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 2), 5), 
6), 7) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
3) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
4) овог члана прибавља установа. На основу члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат за директора 
установе има одговарајуће образовање и радно искуство ако је сте-
као високо образовање за васпитача или стручног сарадника: 1) на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјализоване струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 3) лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишем образовању.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећу документацију: оверен пре-
пис дипломе о завршеној школи, податке о кретању у служби са био-
графијом, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, 
држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се подносе на адресу ПУ “Бошко Буха”, Прерадовићева 2а. Рок 
за поднођење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Енглески језик

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. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 44/10,93/12, 89/13 и 99/14, 
45/15-аутентично тумачење и 68/15) и чл. 104. и 109. Статута Географ-
ског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) 
подносе се Географском факултету у Београду, Студентски трг 3, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/36-154-36
Оглас објављен 21.09.2016. године у публикацији „Посло-
ви”, мења се за радно место: асистент за ужу научну област 
Паразитологија, на одређено време од 3 године, у делу који 
се односи на број извршилаца, тако што уместо: 2 извршиоца, 
треба да стоји: 1 извршилац.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “FANTASY”
11000 Београд, Интернационалних бригада 66

тел. 011/308-5587
e-mail: fantasy@vrticfantasy.rs

Васпитач са лиценцом
на одређено време 

УСЛОВИ: од VI до VII степена стручне спреме, мастер васпитач, дипло-
мирани васпитач, васпитач, најмање једна година радног искуства и 
поседовање лиценце за наставника, васпитача и стручног сарадника. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу пријаве за запослење и 
радне биографије путем наведене мејл адресе. Додатне информације 
могу се добити путем наведеног контакт телефона. Конкурс траје до 
15.10.2016. године.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

Директор
на одређено време од 4 године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Уз 
пријаву доставити следећу документацију: оверен препис дипломе о 
завршеној школи, податке о кретању у служби са биографијом, ове-
рен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, држављанство 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Директор устано-
ве може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8. став 
2. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања; 3) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
5) држављанство Републике Србије; 6) да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 7) има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора школе. 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), 2), 5), 6) и 7) овог члана 
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подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 3) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 4) овог члана 
прибавља установа. На основу члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васптања, кандидат за директора школе има одгова-
рајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо образовање 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјализоване струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 
2005. године и има најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, на основу члана 59 став 6 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 овог закона, равноправни су. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Теоријска и 

општа електротехника
на неодређено време или на одређено време од пет 

година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне 
области за коју се кандидат бира. Поред наведених услова кандида-
ти треба да испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у 
Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: 
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и 
стручних радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неос-
уђиваности, у смислу чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.
kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је 
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин 
утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Све-
тог Саве 65, 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Уни-
верзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник француског језика (10% радног 
времена), наставник латинског језика (10% 

радног времена) и грађанског васпитања (30% 
радног времена)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; 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 преноса 
бодова; држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (директор ће 
пре одлучивања о избору извршити ужи избор кандидата које упућује 
на претходну процену способности за рад са ученицима), а лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа) и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе: диплому о стеченом образобању (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

ИЗ ПРИШТИНЕ У ЛАПЉЕМ СЕЛУ
Лапље Село бб

Наставник групе економских предмета
за 16 часова, на одређено време

Наставник српског језика и књижевности
за 12 часова, у истуреном одељењу школе у 
Племетини, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Координатор финансијских и рачуноводствених 
послова

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: За радна места 1 и 2: да кандидати испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. За радно место број 3: поред одго-
варајуће високе стручне спреме у складу са законом, потребно је и 
радно искуство у трајању од најмање шест месеци, на финансијским 
и рачуноводственим пословима. Уз пријаву кандидати треба да прило-
же: оверен препис (фотокопију) дипломе, уверење о држављанству РС 
и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом сла-
ти на адресу школе или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА
Преоци, 38204 Лапље Село

тел. 038/81-119

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образовање стече-
но на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири 
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године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005., 
за наставника ове школе и подручје рада, педагога и психолога; поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или психолога, тј лицен-
ца; савладана обука и положен испит за директора школе (програм 
обуке за директора школе и правилник о полагању испита за дирек-
тора школе нису донети, па ће изабрани кандидати бити у обавези да 
положе испит за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се регулише 
ова материја); лекарско уверење о психичкој физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа); најмање 5 година радног искуства у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на мандатни период од 4 године. Рок 
за пријавјивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој издравственој 
способности за рад са ученицима, од чијег издавања није прошло више 
од 6 месеци (овај доказ подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); извод из казнене евиденције МУП-а (не старији од 6 
месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима (необа-
везно). Ближе информације о конкурсу се могу добито код секретара 
Машинске школе или преко телефона: 038/81-119. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса послати на адресу школе: Машин-
ска школа Приштина - Преоци, 38204 Лапље Село, са назнаком „Кон-
курс за директора школе“.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Књаза Милоша 7
тел. 028/425-320

Сарадник - асистент за ужу научну област 
Производно машинство и индустријски 

инжењеринг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандида-
ти за асистента треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 72., односно 71. Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 
89/2013“), Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици 
и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника и сара-
ника у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), 
биографија (2 примерка), списак научних радова са свим индексним 
ознакама (2 примерка), радове у електронској форми (на CD-у у две 
копије са назначењем имена и презимена кандидата), дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, очитана лична карта, уверење да против 
кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се на адресу: Факултет технич-
ких наука, Књаза Милоша 7, 38220 Косовска Митровица са назнаком 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса.

КРАГУЈЕВАЦ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента - поновни избор, за 
ужу Грађанскоправну научну област

на период од три године, са условима из чл. 72 
Закона о високом образовању и чл. 127 Статута 

Правног факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или 
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу Јавноправну и 
теоријскоправну научну област

на период од једне године, са условима из члана 71 
Закона о високом образовању и члана 127 Статута 

Правног факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Римско право

на период од једне године, са условима из члана 71 
Закона о високом образовању и члана 127 Статута 

Правног факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и 
доказе из чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању, слати на горенаве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел.034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Онкологија
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација. 

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармакологија и токсикологија

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Методологија антропометрије

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет спорта и 
физичког васпитања, докторат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички 
факултет, докторат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време 5 година 
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Медицинска статистика и информатика

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен економски факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије и завршена 
одговарајућа специјализација. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије и завршена 
одговарајућа специјализација. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије и завршена 
одговарајућа специјализација. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије . 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије, бави се науч-
ноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове. 

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије, бави се науч-
ноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове. 

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије, бави се науч-
ноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове. 

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 4 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије, бави се науч-
ноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове. 

Истраживач - приправник за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Истраживач - приправник за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Истраживач - приправник за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 3 године 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 1 година 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Оториноларингологија

на одређено време 1 година 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије.

ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију 
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за ква-
литет о педагошком раду.

За сараднике: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација.

За истраживачка звања: услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 

 Наука и образовање 



   |  Број 693 | 28.09.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs64 

пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24

тел. 037/439-754

Асистент за извођење вежби из уже научно-
стручне области Педагогија 

Асистент за извођење вежби из уже научно-
стручне области Психологија 

УСЛОВИ: Услови за избор у звање асистента предвиђени су чланом 72 
Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3

тел. 037/811-354

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
држављанство РС, да има високо образовање, да поседује лиценцу, 
односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпи-
тача, педагога, психолога или дугог стручног сарадника; да има поло-
жен испит за директора школе; да поседује стручне и организационе 
способности; да има најмање 5 година радног стажа у области образо-
вања и васпитања; да њега не постоје друге законске сметње за избор. 
За директора може бити изабран васпитач који уз испуњеност осталих 
услова има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за 
директора и најмање 10 година радног искуства у области образовања 
и васпитања. Директор се бира на 4 године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту, потврду о радном одно-
су, уверење издато од надлежног суда којим се доказује да изабрани 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије 6 месеци), преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима, доказе о стручним и организационим способностима.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12 и 
15/13), и то: кандидат мора да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања; да има положен испит за лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога, односно стручни испит; да има најмање 
5 година стажа у установи на пословима образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; обука и положен испит за 
директора установе; да зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања; доказ о дозволи за рад - лиценца или уверење 
о пложеном стручном испиту (оверена фотокопија/препис); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал/оверена фотоко-
пија); доказ о најмање 5 година стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених (оригинал/
оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дуж-
ности. Пријава на конкурс која не садржи доказ о обуци или положе-
ном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, јер 
уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса, лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МИЛКА ДИМАНИЋ”

16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 2016/2017. 

године, односно до 31.08.2017.године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање 
средње образовање); сертификат - савладана обука за педагошког 
асистента; 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 ЗОСОВ; држављан-
ство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију сертификата/уверења о завршеној обуци за педа-
гошког асистента; уверење о држављанству РС (не старије од  6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључивања уговора о раду; доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ прибавља установа. Напомена: Пријаве са документацијом по 
овом конкурсу подносе се ПУ “Милка Диманић” у Власотинцу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Све непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају на 
адресу установе.

ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Брадићу, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Јошеви, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Драгинцу, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
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Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Козјаку, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Доњим Недељицама, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Тршићу, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Ступници, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у припремном предшколском 
програму

у Липничком Шору, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у млађој васпитној групи
у објекту „Бамби“ Лозница, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у млађој мешовитој групи
у објекту „Пинокио“ у Бањи Ковиљачи, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

Васпитач у млађој васпитној групи
у објекту „Пчелица“ у Лозници, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у старијој јасленој групи
у објекту „Бамби“ у Лозници, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач у средњој васпитној групи
у објекту „Чаролија“ у Лозници, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије до шест месеци), извод из матичне књиге држављања (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци).

Медицинска сестра - васпитач у млађој јасленој 
групи

у објекту „Лептирић“ у Лозници, одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен (средња стручна спрема), услови из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању са 
звањем медицинска сестра - васпитач; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге држављања (не старији од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријаве слати на адресу установе, у 
року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у матичној школи у 
Љубовији

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, за рад у издвојеном 

одељењу Рујевац
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег смера, у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитња и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; држављанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; психофизичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. За кан-
дидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофо-
зичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. 
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а 
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору. Сва доку-
мента се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “ВУК КАРАЏИЋ” 
15300 Лозница, Гимназијска 5 

Директор 
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 ст.2 и члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.72/9, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за наставника гимназије, за педа-
гога и психолога; да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу; да 
има савладану обуку и положен испит за директора установе (програм 
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за дирек-
тора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора у року од годину дана од 
ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се 
регулише ова материја); да има најмање 5 година радног стажа у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова 
доставља кандидат кога изабере Школски одбор, пре слања докумен-
тације на сагласност министру); да је држављанин РС; 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 није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, доказ о испуњености овог услова прибавља школа; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу; 
потврду да има најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у 
оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење суда да није под истрагом 
(оригинал, не старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци) доставља кандидат кога изабере Школски одбор, 
пре слања документације на сагласност министру); остала документа 
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која могу послужити приликом доношења одлуке о избору: биографске 
податке са прегледом кретања у служби, доказе о организаторским 
и другим квалитетима неопходним за обављање послова директора. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају са 
назнаком “Конкурс за директора”, лично или на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 015/878-635. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
Наставник ТИО

са 40% радног времена, на одређено време до 
31.08.2017. године

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (уверење доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); држављанство Републике Србије; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
потврду високошколске установе о стеченом образовању 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 ЕСПБ. Проверу психофи-
зичких способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а 
који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запо-
шљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм обуке за 
педагошког асистента. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о држављан-
ству и доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм за ост-
варивање ФООО за андрагошког асистента. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о држављанству и доказ о савладаном програму за остваривање 
ФООО за андрагошког асистента. Лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Педагошке науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за педагогију, завр-
шене последипломске студије и одбрањена магистарска теза или спе-
цијалистички рад (VII/2 ССС); радно искуство: 3 године. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе основних сту-
дија; оверену фотокопију дипломе последипломских студија; извод из 
матичне књиге држављана; уверење да није кажњаван за кривична 
дела која га чине неподобним за обављање послова у просвети; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима; списак научних и 
стручних радова, као и саме радове; објављене научне и стручне радо-
ве који се враћају након спроведеног поступка избора у звање преда-
вача; уверење о дужини радног стажа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено време до 

20.08.2018. године 
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; врста стручне 
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спреме одређена Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење 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 сис-
тема образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службе-
ној дужности); држављанство Републике Србије; познавање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографским 
подацима доставити: оверену фотокопију дипломе (уверења) о стече-
ном образовању; извод из матичне књиге рођених/венчаних (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству; уверење да 
је кандидат на евиденцији незапослених лица (уколико није у радном 
односу). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године 

УСЛОВИ: средње образовање; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кан-
дидат, 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 (уверење 
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; познавање језика на ком се оствварује образовно-васпитни 
рад; завршена уводна обука за педагошког асистента; познавање ром-
ског језика. Уз пријаву са биографским подацима доставити: оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о стеченом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству; уверење да је кандидат на евиденцији незапос-
лених лица (уколико није у радном односу); сертификат о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента; потврду о познавању ромског 
језика. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 6
тел. 020/316-361

Логопед
са 50% норме, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о 
раду треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу 
високу школску спрему према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да имају 
држављанство Републике Србије, психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља шко-
ла). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о стручној спре-
ми. Информације о конкурсу могу се добити у школи лично или на 
телефон: 020/316-361.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета 
УСЛОВ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене Законом о основама система образовања и васпитања: 
1) одговарајуће образовање, 2) да имају 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 васпиа-
тања; 4) држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања доказује се приликом 
пријема у радни однос, а проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120. Закона о основама 
система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1. тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1 тачке 3 члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања доставља установа. У погледу степена и врсте образо-
вања, односно одговарајућег високог образовања, потребно је да кан-
дидати имају високо образовање, сходно члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и степен и врсту образовања 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији ОШ “Меша Селимовић” Нови Пазар бр.14 од 19.09.2014. 
год., чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу 
пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече нареденог дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву на конкурс канди-
дати достављају: 1. оригинал или оверену копију дипломе, однос-
но уверење којим доказују одговарајуће образовање; 2. уверење о 
држављанству, не стрије од 6 месеци; 3. извод из матичне књиге рође-
них, не старији од 6 месеци; 4. одговарајући доказ којим се доказује да 
кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, стечено на високо школској установи, сходно 
члану 8.става 4.Закона о основама система образовања и васпитања; 
5. одговарајући доказ (сертификат који издаје надлежна високошкол-
ска установа или национални савет) којим доказује познавање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, и то за напред наведе-
но радно место познавање српског језика, сходно чл.120 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са 
потребном документацијом слати на наведену адресу школе, са наз-
наком “За конкурс” или лично доставити управи школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб 

тел. 020/5403-165

Спремачица
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета 

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпиатања; 4. држављанство Репу-
блике Србије. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се приликом пријама у радни однос, 
а проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тачке 1 и 4 члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачке 3 става 120 
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља уста-
нова. У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће основно 
образовање, сходно Правилнику о организацији, систематизацији 
послова у ОШ “Меша Селимовић” Нови Пазар, бр.14 од 19.09.2014. 
године. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Канди-
дати су уз пријаву или молбу на конкурс у обавези да доставе: 1. ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно сведочанство којим доказују 
одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци; 3. оригинал извод из матичне књиге рођених, 
не старији од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати 
на адресу школе, са ознаком „За конкурс“, или лично доставити управи 
школе. Пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања, одгварајућег образовања 
или које буду непотпуне (не садрже сва тражена документа прописана 
конкурсом) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање прили-
ком одлучивања о пријему у радни однос. Информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 020/5403-165.

 Наука и образовање 
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НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Зорана Ђинђића  2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Српска и јужнословенске књижевности са 

теоријом књижевности

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Српска и јужнословенске књижевности са 

теоријом књижевности

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Филозофске науке

УСЛОВИ: Ближи услови за избор у звање одређени су Статутом Фило-
зофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у 
Новом Саду. Потребна документација: за наставника (сва звања) - уни-
верзитетски професор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; 
биографија састављену на основу упитника који се може преузети 
са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_
referata образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског 
наставника), у папирном облику и на CD-у; подаци о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и саме радови. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

Директор
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: одређени Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
108/2015): да кандидат има одговарајуће образовање; одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпитања; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела или привред-
ни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпи-
тања; за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора.

ОСТАЛО: Кандидат за директора основне школе има одговарајуће 
образовање и радно искуство: ако је стекао високо образовање за 
наставника ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га, 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, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и има пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем за директора 
основне школе може се изабрати и лице које има високо образовање 
за наставника те врсте школе на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем и има најмање десет година рада у установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. Предност за избор директора установе образовања и вас-
питања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима 
из области образовања. Кандидат за директора установе образовања 
и васпитања мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Ова способност доказује се лекарским 
уверењем које издаје надлежна здравствена установа. Кандидат за 
директора установе образовања и васпитања не може да буде: лице 
за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискрими-
наторно понашање; лице које је правноснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; лице које је осуђивано пранос-

нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца; лице које је осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом-без обзира на изречену кривичну санкцију. Кандидат 
за директора установе 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 непосредно напред набројана. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон 021/780-039. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
документа којима доказује да испуњава прописане услове за дирек-
тора установе образовања и васпитања (оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о 
радном искуству стеченом у области образовања и васпитања, доказ 
о држављанству, доказ о знању словачког језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад према одредбама закона, преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно), доказ о 
некажњавању. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом достављају се на горенаве-
дену адресу, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од објављивања конкурса, рачу-
најући дан објављивања.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068
Наставник у звање ванредног или редовног 

професора за ужу област Индустријски 
маркетинг, предузетништво и иновације

на одређено време од 5 година, почев од дана 
ступања на снагу уговора о раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка организационих наука, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких нау-
ка. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса) 
и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома и додатка дипломи, фотокопију или очитану лич-
ну карту, уверење из суда да кандидата није правоснажно осуђиван, 
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 благовремене и потпуне прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана 
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Метеорологија, физика и биофизика

УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука (област метеороло-
гија), доктор наука из интердисциплинарне области (метеорологија и 
моделирање животне средине).

Ванредни професор за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област пољопривредне тех-
нике), доктор техничких наука (одговарајућег смера).

Ванредни професор за ужу научну област 
Хирургија

Наука и образовање
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УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Анатомија, хистологија и физиологија 

животиња
УСЛОВИ: доктор ветеринарских или доктор пољопривредних наука 
(област сточарство).

Доцент за ужу научну област Ратарство и 
повртарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област ратарство и повртар-
ство).

Доцент за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних производа

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука (медицинских наука - ветери-
нарска медицина).

Асистент за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних производа

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (ветеринарски смер) или ветери-
нарски факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.76/05, 100/2007 - аут.тум, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.) Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом конкурсу: 
биографске податке, научне и стручне радове као и доказе о њихо-
вом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ГИМНАЗИЈА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 
21460 Врбас, Палих бораца 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука 
УС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/15), и то: 
да поседује високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника 
гимназије, педагога или психолога; да има најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима. Кандидат не може да буде лице 
за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискри-
минаторно понашање, као ни лице које је правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, као ни ни лице које је 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утрђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС). Кандидат 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 утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 - одлука УС); да има држављанство Републике Србије; да зна 

језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да је прошао обу-
ку и да има положен испит за директора. Директор школе се бира на 
период од четири године. Предност има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије; оверен препис или 
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце за наставника, педагога 
или психолога; уверење о положеном испиту за директора; потврду о 
радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење основног суда да 
против лица није покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела утрђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 30 дана); уверење привредног 
суда да лице није осуђивано за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена копија, не старије од 30 дана); доказ 
о стеченом звању, уколико га је кандидат стекао; извод из матичне 
књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
предлог програма рада директора школе. Школа прибавља уверење о 
неосуђиваности за све кандидате, осим уверења привредног суда које 
прибавља сам кандидат. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријава која не садржи доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора, сматраће се потпуном, јер програм обуке 
за директора као и правилник о полагању испита за директора шко-
ле нису донети од стране министра. Уколико изабрани кандидат нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично или 
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор 
директора”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, рачунајући од 
наредног дана од објављивања у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (Абдоминална хирургија)

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Онколошка хирургија)
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
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наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Инфективне 

болести
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Педијатрија

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Фармакологија и токсикологија

пуно радно време (40 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Биохемија

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за редовног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну област 

Физиологија
на одређено време 5 година, пуно радно време

(40 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из области за коју се бира остали услови за ванредног или редовног 
професора утврђени чланом 64. Закона о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Грудна хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 

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

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Инфективне 

болести
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Епидемиологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Психијатрија 

са медицинском психологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
2 извршиоца

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област хирургија са анестезиологијом 

(Дечја хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
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зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(Грудна хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету); 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Ургентна медицина

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Медицина рада

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Неурологија

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Патолошка анатомија

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

2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Здравствена нега

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставника за избор у звање доцента за ужу 
научну област Медицинска рехабилитација

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Психологија

на одређено време 5 година, пуно радно време
(40 сати на Факултету) 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
области за коју се бира остали услови за доцента утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истражива-
ча Медицинског факултета у Новом Саду. 

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Инфективне болести

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

УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним интегрисаним ака-
демским студијама медицине које је завршио са укупно просечном оце-
ном најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су чланом 72. Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Асистент за ужу научну област Психијатрија са 
медицинском психологијом

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

УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним интегрисаним ака-
демским студијама медицине које је завршио са укупно просечном оце-
ном најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су чланом 72. Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Асистент за ужу научну област Радиологија
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету) 
УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним интегрисаним ака-
демским студијама медицине које је завршио са укупно просечном оце-
ном најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су чланом 72. Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка анатомија

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

 Наука и образовање 



   |  Број 693 | 28.09.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs72 

УСЛОВИ: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, који је интегрисане академске студије завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 71. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 1 година, пуно радно време
(40 сати на Факултету) 

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, који је интегрисане академске студије завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 71. 
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете 
подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база 
Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из 
конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за 
радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ о рад-
ном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског 
факултета, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал 
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављи-
вању, доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности. Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет 
службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског 
факултета, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

„ЕДУКОНС“ УНИВЕРЗИТЕТ - СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 

СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област Политички 
системи

на одређено време 5 година 

Наставник за ужу научну област Теоријско-
политичке науке

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет из одговарајуће области и 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета и способност за наставни рад. Пријаве са потреб-
ном документацијом, којом се доказује испуњост услова, подносе се 
Факултету. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС 
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (звање доцента), поље друштвено-
хуманистичких наука, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Кинезиологија

на одређено време 
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области и испуњеност услова 
за избор у ово звање; посебан услов је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. 
Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 

Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова конкурса - радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, 
уверење надлежног државног органа да није осуђиван/а за кривична 
дела као ни да се пред надлежним органима не води кривични посту-
пак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави 
саме радове. Информације у вези са конкурсом се могу добити на број 
телефона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана од 8.00 до 
16.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву са наведеним доказима о испуњењу услова конкурса кан-
дидати могу послати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
на одређено в3реме, замена одсутног радника

УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; 2. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 3. држављанство Републике Србије; 
4. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати морају испуњавати и одговарајуће услове у погледу образовања: 
специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска 
сестра, виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра, мас-
тер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра 
хируршког смера, виши медицински техничар. Уз пријаву кандидати 
подносе доказе о одговарајућем образовању и држављанству, док се 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 2 прибавља 
школа пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
слати искључиво на адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић“, 
26000 Панчево, Пастерова 2.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

тел. 013/676-229, 676-016

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање: 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора да има и одговарајуће 
образовање предвиђено Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе - уве-
рења о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију додатака 
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методитичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, потврду 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
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са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван, школа прибавља 
по службеној дужности. Проверу психичких способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом за заснивање 
радног односа, доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати. О резултати-
ма конкурса кандидати ће бити обавештени у законском року.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12321 Лазница

тел. 012/649-302

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће групе. Потребно 
је да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС) и уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, поднесе 
доказе о: 1) одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем виском образовању); 
2) психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); 3) потврду да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) уверење 
о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); 5) познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Докази о испуњености 
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс 
приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован Шерба-
новић“ Лазница, 12321 Лазница. Ближе информације могу се добити 
на број: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница
тел. 012/348-570

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 70% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 98,8% радног времена

Васпитач у предшколској групи у организацији 
школе 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 88,8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2, 3 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
11/2016); да испуњавају услове прописане чланом 120 став 2 тачке 1, 
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати за васпитаче треба да имају одговарајуће образовање стечено 
на студијама првог степена, на студијама другог степена, студијама у 
трајању од три године или више образовање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: 1) доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе); 2) лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 
3) доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. уверење о држављанству Републике Србије. 
Докази под 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а под 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ под 3 прибавља установа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305 Мелница, телефон: 
012/348-570, skola@melnica.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“ 

12320 Жагубица, 25. септембар 2 
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције
УСЛОВИ: висока стручна спрема, одговарајућа група. Кандидат треба 
да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и 
то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном 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; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне 
књиге рођених, доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. 

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

31337 Прибојска Бања, Бања бб

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
од 10. септебра 2005. године, за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, да кандидат поседује дозволу за 
рад (лиценцу), да је прошао обуку и има положен испит за директо-
ра школе, да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оргинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном стручном 
испиту (лиценцу), потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања, оргинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење да се код вишег и основног суда не води кривични 
поступак и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним 
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тужилаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње (не ста-
рије од шест месеци); доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад (лекарско уверење, не старије од шест месе-
ци), доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном 
испиту за директора школе сматраће се потпуном, с тим да је изабрани 
кандидат дужан да положи исти за директора у року од годину дана, од 
дана ступања на дужност, у складу са законом. Уверење о неосућива-
ности прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

тел. 033/781-222, 781-999

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 8. 
став 2. и 4, чл. 59. став 5. и чл. 120. став 1. тачка 1. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр.72/09, 
25/11, 55/13); да има одговарајуће високо образовање за наставника 
или педагога или психолога на студијама другог степена (дипломске 
академске студије или специјалистичке струковне студије), а у складу 
са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да поседује 
дозволу за рад, да је савладао обуку и има положен испит за директора 
школе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографс-
ким подацима, кандидат подноси оргинале или оверене фотокопије 
докумената: диплому о завршеном факултету за наставника те врсте 
школе, уверење о дозволи за рад, односно лиценци за наставника или 
стручног сарадника, потврду о радном стажу у школи од најмање 5 
година, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности, уверење да се 
не налази у казненој евиденцији, уверење о држављанству, извод из 
МК рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са потпуном документацијом о 
испуњавању услова се подносе се лично или путем поште.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

тел. 027/321-698

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одстуства, са 80% педагошке норме

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Наставник техничког-информатичког 
образовања

са 60% норме, на одређено време до повратка 
запосленог са функције помоћника директора 

школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 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 шест бодова праксе у установи, да 
има физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајуће образовање: професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и информатике, про-
фесор информатике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор техничког образовања и 
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну шко-
лу, професор физике и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образовања, професор поли-
техничког образовања, професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за 
техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања 
и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа 
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - 
мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор 
информатике и технике. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог 
члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије 
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих пред-
мета у трајању од осам семестара. Потребна документација: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(пре закључења уговора о раду) - слати оверене копије не старије од 6 
месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, рачунајући од дана објављивања.

Наставник енглеског језика
са 32,77% норме, на одређено време до повратка 

запосленог са функције помоћника директора 
школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови; да има физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потребна документација: оверен препис 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС“, бр.11/2012), и то: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); 
уверење о држављанству извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење (пре закључења уговора о раду) - слати оверене копије не 
старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције помоћника директора школе

Наука и образовање
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 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 шест бодова праксе у установи; да 
има физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе о одго-
варајућој стручној спреми у складу са чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.55/2013 и 68/2015) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника („Сл. гласник РС“, бр.11/2012) и то: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ-мастер; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о 
раду) - слати оверене копије не старије од 6 месеци. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући 
од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИТЕЉ САВА“

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 59, 
односно чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
- аут. тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): поседовање дозволе за рад (лицен-
це); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику), потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, радну биографију, доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања или потписану изјаву, 
односно сагласност у складу са чл. 10 и 15 Закона о заштити података 
о личности да податке прибавља школа, доказе о својим стручним и 
организационим способностима и оквирни план рада за време мандата 
(факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, односно до 31.08.2017. 

године, за 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће високо образовање сте-
чено 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 10.09.2005. 
године. Услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона, који 
предвиђа да лице из члана 8 став 2 Закона мора 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, а наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије, психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012 и 15/2013).

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању - оверену, извод из матичне 
књиге рођених - оверена копија, уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу, 
фотокопија личне карте (очитана лична карта). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом 
доставља се пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене 
евиденције прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, са 85% радног времена

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, са 15% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; остали услови прописани чл. 120 став 1 тач-
ке 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о поседовању 
дражављанства Републике Србије (уверење о држављанству), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка организатора 
практичне наставе са функције, а најдуже до 

31.08.2017. године 
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
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и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Административно-финансијски радник
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
УСЛОВИ: завршена средња школа економског смера, радно искуство 
на рачуноводственим пословима у трајању од 5 година; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање ЈЕ 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, уверење општинског суда да није осуђиван. 
Лекарско уверење подноси се пре закључивања уговора о раду. Доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПЧЕЛИЦА“
Апатин, блок 112
тел. 025/773-029

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена уводна обука према 
Правилнику о програму обуке за педагошког асистента - сертификат о 
завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу 
са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр 11/2010); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - лекарско 
уверење; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - уверење о некажњавању; да је држављанин РС - 
уверење о држављанству. Доказе о испуњености горенаведених усло-
ва под тачкама 1, 2 и 5 (оригинал документа или оверене фотокопије), 
кандидат треба да достави уз пријаву на конкурс. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење 
доставља кандидат 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 у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ПОСЕБНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе образовања и васпитања може да 
буде изабрано лице које има: одговарајуће образовање - мастер ака-
демске студије (академија музичких уметности); одговарајуће радно 
искуство на пословима образовања и васпитања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 

1. извод из књиге држављана, издат у претходних 6 месеци или ове-
рену фотокопију истог; 2. оверену фотокопију или препис дипломе 
о високој стручној спреми 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 3. оверену фотокопију 
или препис лиценце за наставника, односно психолога или педагога; 4. 
потврду о стеченом радном стажу од најмање пет година рада у уста-
нови образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потвр-
да мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из 
области образовања и васпитања) или друге доказе о стеченом рад-
ном стажу у области образовања и васпитања (решење или уговор о 
раду, о заснивању радног односа или распоређивању на радно место и 
др.); 6. лекарско уверење са утврђеном психичком, физичком и здрав-
ственом способношћу за рад са децом и ученицима, издато у претход-
них 6 месеци; 7. уверење основног суда да против њега није подигнута 
оптужница или покренута истрага; 8. уверење привредног суда да није 
осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности.

ОСТАЛО: Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће 
биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој 
служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и ост-
вареним резултатима рада и предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као директор школе. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документацијом и прилозима доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ” 
25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а

тел. 025/822-766

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 59., чл. 8. став 2. и чл. 120. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
Одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 108/15); 
да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање пет 
година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања за наставника, педагога или психолога, и 
то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; 
положен стручни испит - лиценца за наставника, педагога или пси-
холога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; обука и положен испит за директора школе; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању прописаних услова приложити 
следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о положеном стручном испиту- лиценца за настав-
ника, педагога или прихолога; потврду о раду у области образовања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља се пре 
закључења уговора о раду; уверење основног суда да против њега 
није подигнута оптужница или покренута истрага; уверење привред-
ног суда да није осуђивано за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља школа, доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (осим кандидата коју су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Кандидат који буде изабран 
за директора, а нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
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жи у законском року, након доношења подзаконског акта од стране 
министра просвете. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе поштом на адресу 
школе или лично у секретаријату школе. Додатне информације могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 025/822-766. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну област 
Информатика са методиком наставе 

Доцент за ужу научну област Информатика са 
методиком наставе

на одређено време на период од 5 година 
УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног односа: VIII степен 
стручне спреме: научни назив доктора рачунарских наука; научни 
назив доктора електротехнике и рачунарства, изборни модул инфор-
матика; научни назив доктора наука - математичке науке; научни 
назив доктора организационих наука - изборни модул информациони 
системи и менаџмент; научни назив доктора наука - дизајнер медија у 
образовању; научни назив доктора наука информатике у образовању; 
научни назив доктора наука информатике; научни назив доктора нау-
ка - методике наставе информатике; научни назив доктора наука - 
информационих технологија; научни назив доктора наука - пословне 
информатике; научни назив доктора наука - техничких наука. Канди-
дати морају испуњавати и остале услове предивђене Законом о висо-
ком образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. 
Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе основних, 
магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библи-
ографију објављених радова и саме радове, уверење о накажњавању 
и лекарско уверење. Место рада: Сомбор. Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о 
високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета 
у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са доку-
ментацијом достављају се на адресу Педагошког факултета. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“
22400 Рума, ЈНА 140

тел. 022/474-042

Наставник клавира
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар, 
усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус - 
клавириста. Сви кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање: студије другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или основне студије у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипомирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс, поред биографских података, треба да при-
ложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми; потврду 
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току 

студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ или фотокопију индекса о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Сви докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставиће пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције (о неосуђива-
ности) прибавља школа. Све пријаве са приложеном документацијом 
послати поштом на адресу: ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“, ЈНА 140, 
22400 Рума или донети у секретаријат школе у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс“, од 8 до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
Насеље Бановци Дунав, Кабларска бб

тел. 022/340-983

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен уводни модул обуке за педа-
гошког асистента. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС, доказ о завршеном уводном модулу за педагошког асистента. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити 
на адресу: ПУ „Радост“ Нови Бановци, 22303 Бановци Дунав, Каблар-
ска бб, са назнаком: „За конкурс“.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

Ловћенац, Ђ.Стругара 30
тел. 024/736-066

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чл. 120 и 59 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) и 
Правилником о ближим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.108/15): да има одговарајуће 
високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања) стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струкове 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за 
наставника основне школе или за педагога или психолога; да поседује 
дозволу за рад, да има обуку и положен испит за директора установе; 
држављанство Републике Србије; најмање 5 година радног стажа  у 
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду да има 
најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике 
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Србије, у оригиналу или овереној фотокопији, уверење основног суда 
да није подигнута оптужница или покренута истрага (не старије од 6 
месеци), радну биографија са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора. Напомена: уверење о положеном 
испиту за директора установе се не доставља, с обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку 
и полагање испита за директора. Изабрани кандидат биће дужан да 
положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност, а сходно условима прописаних Законом о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ 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, прибавља школа по службеној 
дужности. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Предност 
за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. 
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се лично, препо-
рученом пошиљком, сваког радног дана у седишту школе (Ловћенац, 
Ђ.Стругара 30, телефон: 024/736-066), од 7.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ
24322 Ловћенац, 13. јули 8

тел. 024/735-061
e-mail: pan-petar@open.telekom.rs

Медицинска сестра
на одређено време док запосленом мирује радни 
однос, за рад у васпитним групама на мађарском 

језику 
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајућу стручну спрему: IV степен стручне 
спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије, да зна мађарски језик. Уз пријаву кандидати треба да доставе 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, доказ о знању мађарског језика, 
све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник географије
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног радника преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време, најдуже до краја школске 

2016/2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спре-
ме, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 0/16 и 11/16).

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена обавезна уводна обука 
за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност 
(лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду); да кандидати нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности); да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати за педагошког асистента уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених.

Радник на одржавању хигијене - чистачица
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
УСЛОВИ: основно образовање; психичка, физичка и здравствена спо-
собност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); да кандидати нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

тел. 015/292-022, 292-532

Наставник биологије (са 80% радног времена), 
наставник изборног предмета Чувари природе 
(са 5% радног времена) и наставник изборног 

предмета Домаћинство (са 5% радног времена)
1 извршилац, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, за рад у матичној школи у 

Змињаку и у издвојеном одељењу у Петловачи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време 

до краја школске године, за рад у издвојеном 
одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

Наставник француског језика
са 30% радног времена, на одређено време 

до краја школске године, за рад у издвојеном 
одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено време до 

краја школске године, за рад у матичној школи у 
Змињаку и у издвојеном одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме, сагласно Закону о основамна система образовања и 
васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да је држављанин Републике Србије; 
да поседује псисхичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас 
приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Опште 
лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања 
радног односа. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - утврђује надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима може уз пријаву доставити податке о 
томе када је и где извршена провера. Документација не може бити 
старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу, у року од осам дана од дана објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-013

Професор струковних студија за ужу научну 
област Економске науке (наставни предмети: 
Увод у туризам, Предузетништво, Агенцијско 

пословање, Менаџмент туристичке дестинације 
и Пословно комуницирање)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен економски факул-
тет, научно звање доктора наука из научне области за коју се бира, 
објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад и 

радно искуство у настави. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе 
биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
научном звању доктора наука, диплому о стеченом високом образо-
вању, списак научних и стручних радова, потврду о радном искуству 
у настави, потврду надлежног судског органа да није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених 
радова доставити на CD-у, уређено у MS Word-у и у штампаној форми. 
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Стату-
том Школе, Правилником о систематизацији радних места и Правил-
ником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс се дос-
тављају на адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна
тел. 031/3808-495

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање 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; 1а) да испуњава услове из 
члана 8. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 52/11 и 55/13), односно да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 
кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о 
стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ о испуњености 
услова из тачке 1) односно 1а), доказ о испуњености услова из тачке 2) 
подноси кандидаткоји буде изабран пре закључивања уговора о раду, 
доказ из тачке 3) прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: Поред општих услова, педагошки асистент треба да испуња-
ва и следеће услове: најмање IV степен стручне спреме; завршен увод-
ни модул на основу кога конкурише за радно место педагошког асис-
тента; познавање ромског језика. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање за наведено занимање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство РС; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; потврду о завршеном уводном модулу. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способ-
ности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
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о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од шест месеци. Пријаве са доказима се подносе 
лично или шаљу поштом на горенаведену адресу у овереним копија-
ма и исте се не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

тел. 031/3816-538

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење и 68/15 и 62/16, 
даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016 и 11/2016), и то: да има 
одговарајуће образовање за наведено занимање, образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, 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 систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; 
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању за кандидате под тачком 1 и 
2 или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи 
за кандидате под тачком 3; доказ о стеченом образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, или доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, за канди-
дате под тачком 1 и 2; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
проверу психофизичких способности (важи само за кандидате под тач-
ком 1 и 2). Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије од шест месеци. Пријаве са доказима 
се подносе лично или шаљу поштом на горенаведену адресу у овере-
ним копијама и исте се не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михајловић 8

тел. 031/891-953

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 59, члана 8 став 
2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 

и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/15), и то: 1. да 
има одговарајуће образовање и радно искуство на пословима образо-
вања и васпитања, односно да је стекао високо образовање за настав-
ника 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 10.09.2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2. да има нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 3. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
или за привредни преступ у вршењу раније дужности; 5. да поседује 
дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и 
положен испит за директора (кандидат 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 основа-
ма система образовања и васпитања); 6. да има држављанство РС; 7. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат за директора школе је у обавези да достави: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу); 
потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење 
да није осуђиван, да се не налази под истрагом; преглед кретања у 
служби са биографским подацима као и евентуалне прилоге којима 
доказује своје стручне организацијоне педагошке и друге способности 
и предлог програма рада директора школе; уверење високошколске 
установе којим кандидат потврђује да је положио испит из српског 
језика, уколико образовање није стечено на српском језику. Напомена: 
Уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
организовало обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани 
кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише 
услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи 
наведени испит. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско 
уверење доставља кандиадат пре потписивања уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на адресу, са назнаком: “За конкурс за директора” или предати 
лично. Ближа обавештења могу се добити у школи и путем телефона: 
031/891-953, особа за контакт Снежана Јојић, секретар школе.

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. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на 
горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гаврило-
вић.

ВАЉЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

14226 Јабучје
тел. 014/434-014

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава и следеће 
услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима, у складу са законом. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Републике Србије; 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 3) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад). Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 014/434-014.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сертификат издат од стране 
Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког асистента 
и познавање ромског језика. Поред наведених услова потребно је да 
кандидат испуњава и следеће услове: поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са зако-
ном. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) доказ о 
држављанству Републике Србије; 2) оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 014/434-014.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
Општина Бујановац, Село Кленике

тел. 017/58-119

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога и психолога из члана 59 став 5 и 6, члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење 
и 68/15), стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године; 
да поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога; обу-
ку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања. Пошто је ово поновљен конкурс, за директора 
школе може да буде изабран и наставник коју уз испуњеност оста-
лих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образовање на 
студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више 
образовање) и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и кандида-
ти са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног закона 
на овом конкурсу - равноправни су. Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа по службеној дужности). 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биографију и оквирни план 
рада за време мандата, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за настав-
ника или стручног сарадника, односно оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о сав-
ладаној обуци и положеном испиту за директора, потврду о раду у 
области образовања и васпитања, оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених. 
Собзиром да Министарство просвете није донело подзаконски акт који 
уређује програм, обуку, начин и поступак полагања испита за директо-
ра установе, пријава која не буде садржала наведени доцумент неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року по доношењу подзаконског акта положи испит за директора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну документацију слати на 
адресу: Основна школа „Бора Станковић” Кленике, 17524 Кленике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ВРШАЦ
ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Наставник латинског језика
са 66,66% радног времена на српском наставном 

језику и 22,22% радног времена на румунском 
наставвном језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
8 став 2 и 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/2013), 
односно: стечено одговарајуће 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: професор кла-
сичне филологије, дипломирани класични филолог, мастер класични 
филолог.

Наставник румунског језика
за 22,22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 
став 2 и 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/2013): стечено 
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године: професор, односно дипломирани 
филолог за румунски језик и књижевност; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил 
Румунски језик и књижевност); мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност).

Наставник биологије
за 70% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
8 став 2 и 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/2013): 
стечено одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године: професор биологије; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; 
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани 
професор биологије; дипломирани биолог - мастер; дипломирани био-
лог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије; дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије биологије.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању; лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о прет-
ходно завршеним академским студијама; доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова, издат од стране одговарајуће високошколске устано-
ве или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије 

и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених и доказ да зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни 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 ученицима, кандидат који 
буде изабран доноси пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лич-
но или поштом, на адресу: Гимназија „Борислав Петров Браца“, 26300 
Вршац, Михајла Пупина 1.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање: а) 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, б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; ,аставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. 3. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За радно место 
наставника дефектолога кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за извођење разредне наставе у основној школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју - ментално ометеним. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: 1. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оверену фотокопију потврде, односно уверења висо-
кошколске установе 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 шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије доставља оверену фотокопију индекса или оверену 
фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије; кандидат који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно доказа о положеном испиту за 
лиценцу; 3. оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; 4. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању на српском језику или оверену фотокопију уве-
рења односно потврде о положеном испиту из српског језика са мето-
диком, по програму одговарајуће високошколске установе - за радно 
место наставника дефектолога, односно оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оверену фотокопију уверења, односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, за радно место наставника предметне наставе 
- италијански језик; 5. оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву на 
конкурс, са овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос за рад 
на оглашеном радном месту, кандидати достављају на адресу: Основ-
на и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са 
назнаком: „За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник предметне наставе - италијански 
језик, као обавезни изборни предмет у другом 

циклусу основног образовања и васпитања
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 5. да има држављанство Републике Србије; 
6. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За радно 
место наставника предметне наставе - италијански језик, као обавезни 
изборни предмет у другом циклусу основног образовања и васпитања, 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су прописани чланом 2 тачка 9 подтачка 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 11/2016), односно 
да је: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и 
књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил италијански језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил италијански језик). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: 1. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. 2. оверену фотокопију потврде, односно уверења висо-
кошколске установе којим доказује да има 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; кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије, доставља оверену фотокопију индекса или оверену 
фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије; кандидат који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно доказа о положеном испиту за 
лиценцу; 3. оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 4. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању на српском језику или оверену фотоко-
пију уверења односно потврде о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе 
- за радно место наставник дефектолог, односно оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверену фотокопију уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, за радно место наставник предметне 
наставе - италијански језик; 5. оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање прибавља школа. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаву на конкурс, са овереним фотокопијама докумената тражених 
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос за рад на оглашеном радном месту, кандидати достављају на 
адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне 
омладине 16, са назнаком: „За конкурс“, путем поште или лично, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање 

Национална служба 
за запошљавање
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Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Национална служба за запошљавање - Филијала Краље-
во организује Сајам запошљавања у Рашки, 28. октобра 2016. 
са почетком у 11 часова, у сали бившег Комитета, Студенич-
ка 2. Очекује се учешће око 15 послодаваца, који ће понудити 
око 100 слободних радних места, највише за раднике турис-
тичко-угоститељске струке.

Позивамо све незапослене који желе да учествују на сај-
му да се јаве својим саветницима за запошљавање, од којих 
ће добити упуте за сајам и све неопходне информације о 
томе како да се најбоље представе будућим послодавцима.

Висина укупних средстава је пет милиона динара, у мак-
сималом износу до 500.000 динара по кориснику. Сред-
ства се опредељују за покриће трошкова инфраструк-
турних и стручних услуга у Научно-технолошком парку 

Београд у првој години пословања, а у циљу подршке самоза-
пошљавању незапослених лица, развоја нових иновативних 
и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварања 
нових технолошких предузећа, повећања конкурентске спо-
собности привредних субјеката и укључивања у међународне 
тржишне токове, наводи се у саопштењу овог секретаријата. 
Финансирају су трошкови инфраструктурних и стручних услу-
га Научно-технолошког парка Београд, у које спадају: канцела-
ријски пословни простор (коришћење заједничких просторија 
- сала за састанке, сала за презентације и друго), администра-
тивне и стручне услуге (књиговодствене, правне и секретарске 
услуге) и остале релевантне услуге, у зависности од степена 
развоја бизнис идеје.

Детаљне информације могу се наћи на сајту града Бео-
града - www.beograd.rs, у одељку Градски огласи, конкурси и 
тендери.

У организацији Националне службе
за запошљавање - Филијалe Краљево

САЈAМ ЗАПОШЉАВАЊА
У РАШКИ - 28. ОКТОБРА

БЕОГРАД ПРОДУЖИО КОНКУРС 
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Очекује се учешће око 15 послодаваца који ће 
понудити 100 радних места свих профила

Продужен рок за доделу средстава 
намењених иновативним 

делатностима и самозапошљавању

Због великог интересовања рок за 
достављање пријава на јавни конкурс за 

доделу средстава продужен до 30. септембра

У Вршцу и Пландишту

ПОЧЕО РАД КЛУБОВА 
ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

У складу са реализацијом пројекта „Повећање делотвор-
ности политике запошљавања према угроженим групама 
- ИПА 2012“, који се финансира средствима Европске уније, 
у септембру су почели да раде клубови за тражење посла 
при локалним самоуправама града Вршца и општине План-
диште. Локалне самоуправе су обезбедиле простор, а Нацио-
нална служба за запошљавање је пружила сву потребну тех-
ничку подршку.

Незапослени у групама од 8 до 12 полазника, током шест, 
односно десет радних дана, савладавају вештине писања CV-
а, контактног, пропратног и мотивационог писма. Полазници 
поред наведеног уче и како да претражују интернет у пот-
рази за слободним радним местима, како да се припреме за 
разговор са послодавцем, као и која су најчешћа питања која 
послодавци постављају на интервјуу за посао.

Циљ ове обуке је мотивација полазника да активно тра-
же посао, као и подизање самопоуздања и нивоа компетент-
ности за тражење посла.

Од јула успешно ради Клуб за тражење посла у Филијали 
Вршац, који је до сада имао три групе полазника. Према ре-
чима вође Клуба Зорице Милошевић, утисци су више него 
позитивни, а полазници изузетно задовољни организацијом 
обуке и стеченим знањем.

Након озбиљних преговора које су челници локалне 
самоуправе у Шиду водили са потенцијалним инвестито-
рима из Италије, готово је извесно да ће до сарадње доћи, а 
према првим проценама, долазак две велике италијанске 
компаније донеће око 500 радних места у наредне три го-
дине.

Према речима председника општине Шид Предрага 
Вуковића, већ сада је извесно да ће компанија „Делта Ита-
лија“, која производи ђонове за обућу, за почетак отворити 
око 250 радних места, али да постоји могућност доласка и 
неких њихових партнерских фирми, што би имало додатни 
значај за шидску општину.

Недавно су у Шиду били представници компаније, 
који су направили предуговор са власником две огромне 
хале у Индустријској зони „Југ“ у Шиду. Како су саопштили, 
ове године ће запослити 250 радника, а планирају да након 
три године изграде већи објекат, поред Коридора 10, када 
би требало да буде упослено још 250 радника.

Вуковић је додао да је за долазак у Шид заинтересо-
вана и компанија „Кларкс“ (Clarks), која има фабрику дечје 
обуће и производњу од 12 милиона пари годишње.

„Они су у партнерским односима са компанијом Дел-
та Италија и заинтересовани да праве погоне код нас. За 
сада не знамо локацију, али ускоро очекујемо и њихове 
представнике, како би се утврдили детаљи“, рекао је Ву-
ковић. 

Две италијанске компаније правиће 
обућу у Шиду

Зорица Милошевић

ДЕЛТА ИТАЛИЈА 
И КЛАРКС 

ЗАПОШЉАВАЈУ 500 
РАДНИКА
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Према подацима зрењанинске фи-
лијале Националне службе за запошља-
вање, на посао чека нешто више од 8.100 
лица. Недавно је млади Алекса Пиље-
вић покренуо портал „Зрењанин посло-
ви“, како би помогао онима који траже 
посао.

Алекса има 24 године и по струци 
је дипломирани инжењер информатике. 
Студије је завршио на Техничком факул-
тету „Михајло Пупин“, где сада спрема и 
мастер рад. Каже да на посао није дуго 
чекао.

„Наша струка нон-стоп напредује и 
једноставно има много посла. Информа-
тичари и програмери су изузетно тра-
жени“, каже Алекса.

Како би помогао онима који траже 
посао, уз помоћ својих колега Николине 
Пилиповић и Станоја Ивановића покре-
нуо је портал „Зрењанин послови“. Све 
услуге су бесплатне, јер Алексин циљ 

није био да на овај начин зарађује, ре-
гистрација корисника је једноставна, 
а послови су везани за целу територију 
града Зрењанина.

„Имамо преко 140 регистрованих 
корисника, више од 20 регистрованих 
фирми и тренутно активно 18 огласа 
за послове. Има буквално свих бранши, 
траже се продавци, касири, менаџери 
малопродаје, ИТ је такође доста тражен“, 
каже Алекса.

Према подацима НСЗ, на запослење 
чека око 8.100 лица, међу којима је нешто 
више од 1.800 млађих од 30 година.

„Продавци, месари, возачи, шивачи, 
заваривачи, машински и грађевински 
радници, професори математике - најбр-
же долазе до посла“, објашњава Алек-
сандра Штрбац из Националне службе 
за запошљавање и додаје да је у фебруа-
ру расписано 11 јавних позива и конкур-
са. Од тада су на јавним радовима биле 
ангажоване 293 особе, 87 је покренуло 
сопствени бизнис, док су послодавци ко-
ристили средства за нова запошљавања 
за отварање 64 радна места.

У Руми траже кројаче и шиваче

Алекса Пиљевић уз помоћ Николине Пилиповић и Станоја Ивановића покренуо 
портал „Зрењанин послови”

ИМА ПОСЛА НЕМА РАДНИКА

ПОРТАЛ КАО ОГЛАСНА ТАБЛА

Да би увели још две смене за производњу меморијских 
душека и јастука, кинеско-данској фабрици HealthCare 
Europe у Руми недостаје 160 радника. У потрагу за 
кројачима и шивачима ова компанија кренула је по 

сремским општинама у нади да ће их негде пронаћи. Иако има 
највећу стопу незапослености, од 50,03 одсто, иришка општина 
на евиденцији филијале НСЗ нема ових струка. 

Да је потребна помоћ локалних самоуправа за што брже 
увођење одређених смерова у школама, сагласни су и инвести-
тори. Обућари, шивачи, кројачи, моделари већ дуже година не 
могу да се нађу за потребе ових грана индустрије. Само у Руми, 
која има неколико обућарских погона, запослено је више од 
1.000 радника, али потражња за овим профилима не јењава. 

Фабрика меморијских душека и јастука, која тренутно за-
пошљава 290 радника, лупом тражи шиваче и кројаче како би 
покренула другу и трећу смену.

„Евидентно је да недостаје квалитетна радна снага. У 
Руму је последњих година стигло неколико инвеститора, који 
се баве делатношћу која претендује на баш те струке. Ако не ус-
пемо да пронађемо одговарајућу радну снагу у другим општи-
нама, мораћемо сами да организујемо обуку, да бисмо коначно 
кренули да радимо пуним капацитетом“, каже Александар 
Андерсен Подравац, директор HealthCare Europe.

Због жеље и опредељења да смањи листу незапослених, 
позиву ове компаније обрадовао се Стеван Казимировић, 
председник иришке општине.

„На нашој евиденцији НСЗ је 180 жена са завршеном ос-
новном школом, старости до 45 година. Свим месним заједни-
цама, месним канцеларијама, доставили смо формуларе ове 
компаније, па ако има заинтересованих кандидаткиња, за њих 

би била организована обука, као и превоз до радног места“, ис-
тиче Казимировић да има наде за ове жене да добију радна 
места и ухлебљење и поред ниже стручне спреме.

У фабрици меморијске пене не крију колике су плате. За-
раде су у распону од 25.000 динара до 38.800 динара.

„Планирамо проширење погона за додатних 90.000 ме-
тара квадратних. Онда бисмо попунили и план запошља-
вања, а то значи да бисмо за три године у погонима имали 
укупно 1.200 радника“, очекује директор Подравац, у нади да 
ће се дотад у школе увести дефицитарни образовни профили.

Фабрици за израду меморијских душека и јастука недостаје радна снага за две 
смене. Кинеско-данска компанија запослила би 160 радника, али тих профила нема

Више од 140 регистрованих корисника, преко 20 регистрованих фирми и 
тренутно активних 18 огласа

     Чак 99 одсто робе одлази у извоз
   Фабрика у Руми производи око 70 различитих артикала 
од меморијске пене. Чак 99 одсто робе одлази у извоз, а 
до краја године у овој компанији очекују да ће завршити 
пословни биланс са приходом од 12 милиона евра.
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У Индустријској зони „Југоисток - Ечка“

ТРЕЋА ВЕЛИКА ИТАЛИЈАНСКА КОМПАНИЈА У ЗРЕЊАНИНУ

За протекле две и по године Србија је кроз субвенције по-
могла долазак 35 инвеститора, са укупним инвестиција-
ма од 738 милиона евра. Из државне касе, а на име под-
стицаја, инвеститорима је додељено 162,1 милион евра. 

Према наводима Министарства привреде, овим инвестицијама 
биће отворена 18.944 нова радна места, у различитим регијама 
Србије и у различитим индустријама. Истовремено, у току су 
процеси пред судовима који су тешки 2,7 милиона евра, на име 
тужби које је Србија поднела за наплату по раскинутим угово-
рима са 16 инвеститора, закљученим пре три до четири године.

- У циљу привлачења нових инвестиција, подстицања до-
маћих и страних улагача и веће конкурентности наше земље у 
односу на земље у окружењу, Влада Србије од 2015. године уна-
предила је модел подстицаја и додатно уредила област улагања 
у нормативном и оперативном смислу. Донет је нови закон о 

улагањима, који је изједначио домаће и стране улагаче и којим 
смо формирали Развојну агенцију Србије, која је прва адреса и 
оперативна подршка инвеститорима који желе да улажу - каже 
за „Новости“ Душан Пурић, помоћник министра привреде за 
привредни развој.

Субвенције за реализацију нових инвестиционих пројеката 
и отварање нових радних места Србија додељује од 2006. године, 
по више пута мењаној уредби. Континуитет доделе, према по-
дацима Министарства привреде, прекинут је само током 2014. 
године, када су обављане једино исплате по раније уговореним 
пројектима.

Обавезе компанија-инвеститора се првенствено односе на 
запошљавање уговореног броја радника у року предвиђеном 
уговором о додели средстава (три године од потписивања уго-

вора). Последња транша средстава исплаћује се по достизању 
пуне запослености. Износ средстава по новоотвореном радном 
месту се опредељивао за сваки инвестициони пројекат понаособ 
и кретао се у распону од 2.000 до 10.000 евра.

У случају непоштовања уговорених рокова уговор се рас-
кида, а све исплаћене транше се повлаче активацијом банкар-
ских гаранција. Овим моделом у Србију су дошле неке од вели-
ких светских компанија, као што су: Robert Bosch, NCR, Grammer 
System, Горење, Бенетон, Панасоник, Џонсон електрик, Јура кор-
порација, Леони...

По важећим прописима, у самом уговору о додели сред-
става подстицаја дефинише се период у којем радници не смеју 
бити отпуштени, у складу са прописима. Тај период, такозвани 
мониторинг, траје најмање три године за мала и средња преду-
зећа, односно пет година за велика привредна друштва.

За протекле две и по године Србија је кроз субвенције помогла долазак 35 инвеститора

ОД СТРАНАЦА 19.000 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 
Укупна вредност инвестиција 738 милиона евра. Из државне касе инвеститорима 

додељено 162,1 милион евра
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Производни погон италијанске компаније „Технострутуре“ (Tecnostrutture), у чију изградњу је инвестирано 3,5 милиона 
евра, свечано је отворен у Индустријској зони „Југоисток - Ечка“ у Зрењанину. Министар привреде Горан Кнежевић рекао је да 
је Зрењанин препознат као добро место за инвестирање, погодно и подстицајно окружење за започињање послова, са једном 
од најбољих индустријских зона на Балкану.

- Осим директних инвестиција које долазе, нама је изузетно битно да уз те инвеститоре доведемо и наше мале предузет-
нике, мала и средња предузећа, која ће добити део тржишта - рекао је Кнежевић. 

Оснивач и директор „Технострутуре“ Ђузепе Верна каже да је у плану запошљавање већег броја радника.
- За сада смо одабрали двадесетак радника, а у перспективи, када погони буду радили у пуној снази, требало би да имамо 

између 70 и 80 радника - рекао је Верна.
Компанија „Технострутура“ представља део групације „Едил стил“, која је лидер у сектору челичних конструкција на међу-

народном тржишту. „Технострутура“ је трећа велика италијанска компанија која ће пословати у Зрењанину.

     Уговори из 2012. и 2013. најчешће се раскидају
   Од 2006. до 2013. године забележена су 274 инвестициона 
пројекта, вредна 1,5 милијарди евра. За субвенције на име 
запошљавања укупно 55.766 радника исплаћено је 239,6 
милиона евра. Активна су још 24, док је под мониторин-
гом и даље 77 пројеката. Према подацима министарства, 
завршено је 75 пројеката, док је чак 98 раскинуто. Држа-
ва је кроз банкарске гаранције, окончане судске процесе, 
споразумне раскиде и на друге начине наплатила укупно 
25,38 милиона евра. У току су процеси пред судовима који 
су тешки укупно 2.656.500 евра. Србија се тужи са укупно 
16 таквих привредних друштава.
- Од свих ових уговора који су раскинути, највише је оних 
који су закључени током 2012. и 2013. године - каже Пурић. 
- Систем доделе и контроле подстицаја је знатно унапређен 
у последње две године.

У току су процеси пред судовима вредни
2,7 милиона евра, на име тужби које је Србија

поднела за наплату по раскинутим уговорима
са 16 инвеститора 



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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


