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ГРАД КОЈИ
ЗАПОШЉАВА МЛАДЕ

ТЕМА БРОЈА – Стопа запослености младих од 15 до 24 године у региону 
Београда повећана у односу на претходни квартал за 4,3 одсто. Просечна 

старост незапослених у Београду је 41,4 године. У августу су запослена 6.082 
лица, чиме је у односу на август 2015. остварен пораст за 38,89 одсто
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У згради Ректората Београдског универзитета - 5. и 6. октобра

У компанији „Икеа“

Trans2Work - подршка студентима са инвалидитетом

САЈАМ СТИПЕНДИЈА

ЗА 50 РАДНИХ МЕСТА СТИГЛО 7.200 ПРИЈАВА

ПРЕДРАСУДЕ ЈАЧЕ ОД ЗНАЊА 

Универзитет у Београду организоваће Сајам стипендија, у згради Ректората, 
5. и 6. октобра 2016. године. Поред државних институција, фондова и невладиних 
организација, на сајму учествују и компаније, амбасаде и установе које додељују 
стипендије студентима за учење и усавршавање у земљи и иностранству. Ове го-
дине сајам ће окупити представнике 40 различитих институција, а биће доступне 
информације о различитим програмима, потребној документацији, процедурама и 
роковима за конкурисање. Првог дана, у Свечаној сали Ректората, од 11 до 15 часо-
ва, представиће се институције које ће кроз краћа предавања упознати публику са 
могућностима за мобилност и стипендирање студената, наставника и истраживача 
Универзитета у Београду. Другог дана, у четвртак, 6. октобра, у оквиру излагачког 
дела манифестације, у дворишту Капетан Мишиног здања и пратећег програма у 
Свечаној сали, учесници ће представити своје програме и пружати савете и смер-
нице студентима. Биће организовано тридесет информативно-консултативних се-
сија стипендитора и студената и осамнаест презентација, у оквиру програма „15 
савета за 15 минута“. Детаљан програм и листа учесника налазе се на страници: 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sajam-stipendija-2016.

Компанија „Икеа“ објавила је да се за запошљавање 50 радника у Робној кући у Београду јавило 7.200 људи. Како је на-
ведено, највише пријава је из Београда. Велики број је из иностранства.

Национална служба са запошља-
вање учествује у имплементацији 
Еразмус+ пројекта „Прелазак из обра-
зовања у свет рада студената са инва-
лидитетом у Србији, Црној Гори, Босни 
и Херцеговини - Trans2Work“. Носилац 
пројекта је Универзитет Македонија 
из Солуна, Катедра за образовну и 
социјалну политику, а реализатор 
конзорцијум који окупља 22 парт-
нера, међу којима су високошколске 
институције, невладине организације, 
удружења послодаваца и службе за 
запошљавање.

Током марта и априла реализова-
но је истраживање потреба послода-
ваца у земљама обухваћеним пројек-
том, у вези са запошљавањем особа 
са инвалидитетом. У истраживању је 
учествовало 426 послодаваца (341 из 
Србије) из приватног, јавног и непро-
фитног сектора, који су запошљавали 
и/или нису запошљавали особе са ин-
валидитетом. Филијале Националне 
службе у истраживање су укључиле 
305 послодаваца са којима су оства-
риле сарадњу кроз реализацију про-
грама активних мера за запошљавање 
особа са инвалидитетом и других 
мера.

Резултати указују да и даље не 
постоји довољна спремност послода-
ваца да се активније укључе у реша-
вање проблема запошљавања особа са 

инвалидитетом и да су предрасуде и 
стереотипи о њиховим способности-
ма, знањима и вештинама веома из-
ражене. Упркос концепту позитивне 
дискриминације у сфери запошља-
вања и афирмишућим и подстицајним 
законским одредбама, и даље се вели-
ки број послодаваца не одлучује на за-
пошљавање особа са инвалидитетом, 
сматрајући да их треба преусмерити 
из рада у отвореној привреди на рад у 
заштићеним условима.

Охрабрује податак да највећи 
број послодаваца сматра да је запо-
шљавање особа са инвалидитетом 
вид друштвено одговорног понашања 
и доприноси позитивном имиџу ком-
паније. Послодавци који запошљавају 
особе са инвалидитетом имају свест о 
потреби обезбеђивања приступачног 
радног места, радног асистента и мен-
тора и спровођења других активности 
у циљу побољшања радних вештина, 
знања и способности својих радника 
са инвалидитетом, за које истичу да 
су добри, лојални и мотивисани запос-
лени, квалификовани и способни да 
успешно обављају радне задатке.

Резултати истраживања показују 
и да је неопходно креирати додатне 
мере, услуге и сервисе подршке, који 
ће бити на располагању послодавци-
ма који имају намеру да запосле особе 
са инвалидитетом, нпр. асистенција 

на радном месту, увођење флексибил-
ног радног времена, програма радне 
праксе,...

С друге стране, сервиси и услуге 
подршке потребни су и за свршене 
студенте са инвалидитетом у процесу 
тражења посла и програма додатног 
образовања. Један од циљева пројек-
та Trans2Work је управо подизање 
капацитета универзитетских каријер-
них центара за подршку студентима 
са инвалидитетом у транзицији из об-
разовања у свет рада и успостављање 
улоге каријерног водича - ментора, 
који ће бити спона између високог об-
разовања и света рада. 

Национална служба за запошља-
вање, институција са великим иску-
ством и капацитетима за ефикасно 
спровођење мера професионалне ре-
хабилитације и активне политике за-
пошљавања особа са инвалидитетом, 
један је од кључних партнера на пројек-
ту, који ће пружити стручну подршку 
високошколским институцијама и не-
владиним организацијама у изградњи 
сервиса и услуга подршке високообра-
зованим особама са инвалидитетом у 
процесу тражења посла.  Више инфор-
мација о пројекту Trans2work можете 
добити на веб-сајту: www.trans2work.
eu или упитом на имејл адресу: projekti.
medjunarodnasaradnja@nsz.gov.rs.



ТЕМА БРОЈА   У Београду забележен раст запослености младих

ГРАД КОЈИ ЗАПОШЉАВА МЛАДЕ

У земљи коју млади и даље напуштају и одлазе у друге 
земље да раде - има и оних који су потражили своју 
шансу и добили је. Од августа прошле до августа 2016. 
године у Београду је забележен раст запослености 

младих. Стопа незапослености младих у доби од 15 до 24 го-
дине на територији града Београда износи 36 одсто, што је 
смањење у односу на претходни квартал за чак 11,1 одсто, 
док је у односу на други квартал претходне године смањена 
за 7,1 проценат. Незапосленост према годинама старости ва-
рира, па тако на подручју Београда имамо 21.565 незапосле-
них младих до 30 година (21,32 одсто).

Године старости Незапослени Учешће у
незапослености

15 - 19 година 1.728 1,71%

20 - 24 године 6.775 6,70%

25 - 29 година 13.062 12,91%

Стопа запослености за категорију младих узраста од 
15 до 24 године у региону Београда повећана је у односу на 
претходни квартал за 4,3 одсто, док је у односу на први квар-
тал 2015. године већа за 5,6 процената и износи 19,7 одсто.

Међу лицима која траже посао најбројнији су они са 
средњим образовањем - 53,9 одсто, док је лица са високим/
вишим образовањем 29,1 проценат (23.732 лица). Лица без 
квалификација и нискоквалификованих је нешто мање - 17,0 
одсто. 

Највише незапослених младих је на општини Нови Бе-
оград - 2.149 лица, затим Чукарици - 2.076, као и Вождовцу 
- 2.041. На Савском венцу најмањи је број младих који трагају 
за послом - њих 370, Сопоту нешто више (388), као и Сурчину 
(423) и Барајеву (467). 

Лица која први пут траже запослење чине 24,0 одсто 
(24.265 лица) укупног броја незапослених. Њихов број је 

смањен у односу на претходни месец за 1,0 проценат, док је у 
односу на исти месец претходне године смањен за 6,42 одсто.

Охрабрује податак да су у августу 2016. године запос-
лена 6.082 лица са евиденције НСЗ код послодаваца чије је 
седиште на подручју Београда, чиме је у односу на август 
2015. године остварен пораст за 38,89 одсто.

Генерално, број незапослених на евиденцији НСЗ на те-
риторији града Београда у августу ове године смањио се у 
односу на претходни месец за 0,92 одсто и износи 101.145. 
Тиме је у поређењу с истим периодом претходне године до-
шло до смањења броја назапослених за 5,61 одсто. 

На евиденцији НСЗ готово свако четврто незапослено 
лице је без радног искуства (24 одсто). Међутим, оних који 
први пут траже запослење мање је за 6,42 одсто него у ис-
том месецу прошле године. Млађи од 30 година учествују 
у укупном броју незапослених у Беграду са 21,3 одсто, док 
је њихов број од 21.565 лица мањи за 1,6 одсто у односу на 
преходни месец, а у односу на исти месец претходне године 
за 9,9 одсто. 

Просечна старост незапослених лица у Београду је 41 го-
дина и четири и по месеца. Највеће учешће у регистрованој 
незапослености, према годинама старости, имају особе од 
25 до 29 година (12,9 одсто), затим од 50 до 54 године (12,5 
одсто), од 30 до 34 (12,4 одсто), као и лица од 50 до 59 година 
(12,3 одсто).

Стопа запослености младих од 15 до 24 године у региону Београда повећана у односу 
на претходни квартал за 4,3 одсто. Просечна старост незапослених у Београду је 41,4 

године. У августу су запослена 6.082 лица, чиме је у односу на август 2015. остварен 
пораст за 38,89 одсто

Сњежана Видачковић

     ТРИ ГОДИНЕ ДО ПОСЛА
  Просечно трајање незапослености је три године и три ме-
сеца, а највише запослених је у административним делат-
ностима (10.366) и у трговини (10.258).

Стопа незапослености младих од 15 до 24
године нижа у односу на претходни квартал

за чак 11,1 одсто

Највише незапослених младих на Новом
Београду - 2.149 лица, затим Чукарици - 2.076, 

док је најмањи број младих који трагају за 
послом на Савском венцу - 370 и Сопоту - 388
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Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић и градоначелник Ужица Тихомир 
Петковић, у присуству представника образовних 
институција и ученика Економске школе, недавно су 

посетили новоотворени Центар за информисање и професио-
нално саветовање (ЦИПС) у овом граду, чије опремање и рад 
финансира Европска унија у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже 
запошљивим групама“.

Изражавајући задовољство што је град Ужице полити-
ку запошљавања сврстао у своје приоритете, директор Зоран 
Мартиновић је истакао да је опредељење Владе Републике 
Србије и НСЗ да се политика запошљавања у великој мери 
децентрализује и приближи локалним самоуправама.

„Ужице је један од 130 градова у Републици Србији који 
су препознали позив Националне службе за запошљавање 
да се укључе у партнерство и програме и мере активне по-
литике запошљавања. Веома ми је драго што је политика за-
пошљавања, као једна од централних тема државе, постала 
једна од централних тема локалних самоуправа. И новофор-
мирани Центар за информисање и професионално савето-
вање, само један од 20 нових центара који почињу рад, такође 
је потврда препознавања онога шта младима у Србији данас 
треба. Захваљујући реализацији пројекта ЕУ помоћ теже за-
пошљивим групама, односно гранту од 6,5 милиона евра, у 
Србији је основано 20 ових центара и 60 клубова за тражење 
посла. Десет ЦИПС-ова се налази у просторијама локалних 
самоуправа, а 40 клубова ради у просторијама које су обез-
бедиле општине и градови, што значи да је 50 локалних са-
моуправа учествовало у реализацији овог пројекта“, истакао 
је Зоран Мартиновић.

Подсећајући да су у 2016. години град Ужице и НСЗ обез-
бедили 18,5 милиона динара за реализацију мера активне 
политике запошљавања, што је далеко више у односу на 

претходне године и да Ужице доста динамичније и организо-
ваније приступа политици запошљавања, градоначелник 
Тихомир Петковић је истакао: „Град је обезбедио простор у 
коме ће, поред техничке опремљености од стране НСЗ, Цен-
тар за информисање и професионално саветовање несметано 
функционисати наредних годину дана, а надамо се и у на-
редном периоду. Град је свестан значаја ЦИПС-а и важности 
његовог информативног и саветодавног карактера. Активно 
смо укључени у систем дуалног образовања, у истраживање 
тржишта рада и разговоре са привредницима у којима се 
разматрају проблеми недостатка адекватних кадрова који 
могу задовољити потребе послодаваца“.

Просторије за рад ЦИПС-а уступио је град Ужице. Цен-
тар се налази у оквиру Градског културног центра, Трг Све-
тог Саве 11, а заинтересовани се могу информисати о свим 
услугама на интернет адреси: www.nsz.gov.rs или позивом на 
број: 031/601-785.

Ни превелика, ни пребогата, општина Књажевац са око 
31.500 становника показује како успешно може да се утиче 
на проблем незапослености младих. Председник општине 
Милан Ђокић каже да се кроз пољопривреду и текстилну 
индустрију овај проблем смањује, јер се много младих суг-
рађана професионално ангажовало у пољопривредној делат-
ности.

„У претходне две године финансијски смо помогли две 
хиљаде породица да почну да се баве пољопривредом. Дели-
ли смо бесплатне саднице, субвенције за набавку прикључ-
них машина, кошница, пчела, куповину стада оваца, говеда“, 
каже Ђокић. 

Многи не знају да се управо у Књажевцу производи 
обућа најпознатијих светских брендова, као што су Прада, Луј 
Витон, Бата, Москино. Едукована радна снага је била опера-
тивна предност због које је италијанска фабрика Reno & Chick 
запослила око 900 радника у неколико погона.

Текстилна индустрија такође запошљава много радника, 
ту су фабрика кошуља Азаро, Беба кидс и још неке мање, али 
такође значајне фирме. Ђокић каже да у наредном периоду 
планирају формирање центра за обуку радника у обућарској 
и текстилној индустрији кроз тромесечне и шестомесече кур-
севе.

„Желимо да то омогућимо свима који су неких других 
струка, а на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
Радници у пензији, који су знање стекли у Леди, пренели би 
своје искуство на млађе запослене и тако се база едуковане 
радне снаге не би смањивала, већ и даље остала наша компа-
ративна предност“, истиче Ђокић.

ПАРТНЕРСТВОМ ДО РАДНОГ МЕСТА  
Град Ужице и НСЗ обезбедили 18,5 милиона динара за реализацију мера активне 

политике запошљавања

У Србији основано 20 нових центара за информисање и професионално 
саветовање и 60 клубова за тражење посла

МАЛИ А ВЕЛИКИ   Општине не морају да буду ни велике ни богате да би биле успешне

Многи не знају да се у Књажевцу производи обућа за највеће светске
брендове - Праду, Луј Витон... Локална самоуправа финансијски помогла 2.000

породица да почну да се баве пољопривредом

ЛУЈ ВИТОН ИЗ КЊАЖЕВЦА 

Биљана Терзић

Италијанска фабрика Reno & Chick запослила 
око 900 радника
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 30 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), 
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плано-
вима запошљавања у 2016. години Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 
20.04.2016. године, Споразума бр. 0401-101-3/2016//020-45/2016-
III од 12.05.2016/09.05.2016. године о међусобном уређивању пра-
ва и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2016. годину, закљученог између Националне 
службе за запошавање - Филијале Нови Сад и Општине Бач, а у 
складу са Локалним акционим планом за запошљавање Oпштине 
Бач за 2016. годину, бр. 011-60/2016-I од 23.03.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
НОВИ САД И ОПШТИНА БАЧ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава 
се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократ-
ном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Филијала Нови Сад - Испостава Бач).

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

Висина субвенције је одређена степеном развијености 
општине према месту запошљавања лица, а у складу са 
важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе 
са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне 
помоћи, у трећој групи општина.

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих не могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава; 
• послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна 
три месеца, осим у случају природног одлива запослених (оствари-
вање права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запос-
леног);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за 
иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобра-
вања средстава;
• послодавци који обављају делатност која се налази на списку 
делатности који је сaставни део јавног позива.

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 
местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под 
условом да:
• припада приватном сектору (предузетници и правна лица код 
којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%); 
• запошљава незапослене са евиденције Националне службе - 
Филијале Нови Сад - Испоставе Бач, из напред наведених катего-
рија, на неодређено време, са пуним радним временом;
• поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном 
обрасцу;
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захте-
ва; 
• измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање, у последња три месеца која претходе месе-
цу у коме је поднет захтев и има најмање једног запосленог (под 
запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако 
лице пријављено на обавезно социјално осигурање); 
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно 
евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС; 
• испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања 
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у 
току, уколико исте редовно измирује; 
• не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подно-
шења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог 
послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано 
лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Документација за подношење захтева:
• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука 
надлежног органа о образовању организационих делова;
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима 
и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе подата-
ка Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за 
пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев; 
• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за 
обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално изми-
рује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о изми-
реним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигу-
рање до месеца који претходи подношењу захтева;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној држав-
ној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне 
службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног 
одлива, потребно је доставити одговарајући доказ.

Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Бач задржава право 
да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву под-
носиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту запо-
шљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици 
Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се 
на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог 
захтева послодавца. Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином 
Бач врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуње-
ности услова Јавног позива и приложене документације. Одлука 
о одобравању субвенције за запошљавање незапослених лица из 

Јавни позиви
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категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 
доноси се по прибављеном мишљењу Локалног савета за запо-
шљавање општине Бач/Комисије. 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир 
следећи критеријуми: 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу суб-
венције за отварање нових радних места по јавним позивима из 
2012-2014. године, које је организовала и финансирала делимич-
но или у целости Национална служба, а подразумева однос броја 
лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације 
уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових 
радних места засновала радни однос код истог или другог посло-
давца и броја лица која су била запослена по истом основу код 
подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у инфор-
мационом систему Националне службе. 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства 
Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање 
нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које 
је организовала и финансирала делимично или у целости Нацио-
нална служба). Наведени подаци провераваће се у информацио-
ном систему Националне службе.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, пред-
ност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним 
критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених 
лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делат-
ности послодавца. 

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање неза-
послених лица из категорије теже запошљивих 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се 
на основу бодовне листе, а након провере и бодовања подне-
тог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења 

захтева. Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којом се 
стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси 
директор филијале Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти директор 
Националне службе. Одлуку о одобравању субвенције послодавцу 
којом се стварају услови за запошљавање 20 и више незапосле-
них доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност 
Управног одбора. Национална служба задржава право да прили-
ком одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђе-
ног броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених 
за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да 
буде највише 5:1.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Нови Сад по овлашћењу директора Национал-
не службе, Општина Бач и подносилац захтева у року до 45 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата субвенције. Сви уговори морају бити закљу-
чени у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним 
радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о 
раду и потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигу-
рање); датум заснивања радног односа мора да буде након донете 
одлуке о одобравању субвенције;
• доказ да је лице пријављено на евиденцију Филијале Нови Сад 
- Испостава Бач по основу вишка, односно изјава лица о припад-
ности ромској националности, односно доказ надлежног центра за 
социјални рад којим се потврђује да је лице које се запошљава 
корисник новчане социјалне помоћи; 
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
 потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно 
лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за 
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Бесплатна публикација о запошљавању 7  05.10.2016. | Број 694 |   

текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу 
субвенције;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника 
средстава /жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у 
обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења 
уговорних обавеза, која могу бити:

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 средстaва са роком 
важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана 
меница са једним жирантом и меничним овлашћењем. 
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две исто-
ветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више 
- гаранција банке у вредности одобрених средстaва са роком 
важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло мени-
ца са меничним овлашћењем.  

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 самостално обавља делатност у складу са посеб-
ним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.). 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• заснује радни однос на неодређено време са пуним радним вре-
меном са незапосленим лицима за која остварује право на субвен-
цију, при чему Филијала Нови Сад прати реализацију уговорне 

обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем 
за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 
30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на 
неодређено време са пуним радним временом са другим неза-
посленим са евиденције Националне службе из категорије теже 
запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним 
позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека 
уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена 
замена;
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање, у складу са законом;
• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на 
територији општине истог степена развијености као и општина на 
којој је остварио право на субвенцију;
• омогући Филијали Нови Сад и Општини Бач праћење реализа-
ције уговорне обавезе;
• достави Филијали Нови Сад и Општини Бач доказe о реализацији 
уговорне обавезе;
• обавести Филијалу Нови Сад и Општину Бач о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уго-
вора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и 
табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као 
и све додатне информације, могу се добити у Филијали Нови Сад, 
на бројеве телефона: 021/488-54-02, 488-54-09 и 488-05-547 и на 
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту локалне самоу-
праве Бач - www.bac.rs. 

Јавни позив је отворен од 06. октобра 2016. до утрошка 
расположивих средстава, а најкасније до 20. октобра 
2016. године.

Јавни позиви

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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

372
Администрација и управа             9
Трговина и услуге                           14
Медицина                                            17
Грађевинарство и индустрија     21
Саобраћај и везе                                  22
Наука и образовање                      22
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УСТАВНИ СУД
На основу члана 13 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 8 Правилника о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких рад-
них места у Стручној служби Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 
2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни суд 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15

II Положај који се попуњава

1. Саветник Уставног суда за нормативну 
контролу и друге поступке

Служба за нормативну контролу и друге поступке, 
Стручна служба Уставног суда - четврта група 

положаја
број државних службеника на положају: 1

Опис послова: води поступак у предметима за које Уставни суд 
није надлежан; по налогу и овлашћењу судије известиоца, предузи-
ма радње у оквиру руковођења претходним поступком; координира 
и усклађује припрему и учествује у раду саветовања, консултација и 
других активности Суда; координира и руководи припремом, однос-
но припрема информативно-аналитичке материјале, предлоге и миш-
љења из области уставно-судске заштите, за потребе Суда; обрађује 
најсложеније предмете и предмете у којима је потребно заузимање 
правних ставова Уставног суда и изграђивање судске праксе; врши 
стручну обраду предмета из надлежности Уставног суда који се односе 
на поступак за оцењивање уставности и законитости општих аката, 
поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења, посту-
пак одлучивања о одлагању ступања на снагу одлуке органа ауто-
номне покрајине, поступак решавања сукоба надлежности, поступак 
одлучивања о изборним споровима, поступак одлучивања о забрани 
рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађа-
на или верске заједнице, поступак одлучивања о повреди Устава од 
стране председника Републике; учествује у припреми одлука, решења, 
реферата и других аката за потребе Суда и припрема нацрте одлука, 
решења и других аката за Редакциону комисију и друга радна тела 
Суда; припрема извештаје, информације и друге аналитичке мате-
ријале о стању и проблемима остваривања уставности и законитости 
и анализе на основу којих Уставни суд указује Народној скупштини на 
потребу предузимања мера ради заштите уставности и законитости и 
људских и мањинских права и слобода; припрема материјале и писма 
која Уставни суд упућује учесницима у поступку, државним и другим 
органима и организацијама; израђује нацрте општих аката које доноси 
Уставни суд; обавља и друге послове у складу са закључцима Уставног 
суда и његових радних тела, као и друге послове по налогу секретара 
Уставног суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен правосудни или држав-
ни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци, уз 
познавање више правних области, знање енглеског или другог свет-
ског језика и рада на рачунару (Word, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање уставноправног система и органи-
зације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлеж-
ност, организација и рад Уставног суда и прописа из других области 
права провериће се писмено и усмено, логичко и аналитичко резоно-
вање, способност комуникације и креативност провериће се усмено, 
знање енглеског или другог светског језика провериће се увидом у 

доказ о знању тог језика, а знање рада на рачунару увидом у доказ о 
знању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколи-
ко овај доказ не поседује. 

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

V Трајање рада на положају: Рад на положају траје пет година.

VI Датум оглашавања, рок за подношење пријава на конкурс 
и садржина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава 
на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или уве-
рењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном пра-
восудном или државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма; доказ о најмање девет година радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); доказ 
о знању енглеског или другог светског језика (сертификати, дипломе, 
потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци) 
и доказ о знању рада на рачунару. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Учесник јавног кон-
курса за попуну положаја који нема положен државни стручни испит 
дужан је да достави доказ о положеном државном стручном испиту 
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јав-
ни конкурс. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.  
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 
код јавног бележника, у општини или у суду. 
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16), прописано је, поред осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. 

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, 
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Пример изјаве се налази на сајту Уставног 
суда www.ustavni.sud.rs, у рубрици „Конкурси“. Кликом на линк www.
ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Obrazac_izjave.doc може 
се преузети пример изјаве.

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

IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу, у перио-
ду од 10 до 12 часова: Севера Марковић, тел. 011/285-5064.

X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у 
општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на 
порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 
104/2009 и 99/14), чл. 17 став 1, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 41/07 и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8067/2016 
од 02. септембра 2016. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за европ-
ске интеграције, Немањина 34, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за пружање стручне помоћи 
у процесу европских интеграција у области 
слободе кретања радника, слободе кретања 

капитала и финансијских услуга
Сектор за координацију процеса приступања 

и праћење Споразума о стабилизацији и 
придруживању - економски критеријуми, Одсек 

за економска и социјална питања и припрему 
предлога аката у процесу усклађивања прописа, 

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука 
или економских наука или политичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: стручна знања из области приступања 
Републике Србије Еврпској унији, са посебним освртом на правне 
тековине Европске уније у области слободе кретања радника, слободе 
кретања капитала и финансијских услуга - писани рад на задату тему 
и усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - 
усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару.

2. Радно место за стручне послове у процесу 
европских интеграција у области енергетике, 

транспорта, трансевропских мрежа и 
електронских комуникација

Сектор за координацију процеса приступања 
и праћење Споразума о стабилизацији и 

придруживању - економски критеријуми, Група 
за енергетику, транспорт, трансевропске мреже и 
електронске комуникације, звање млађи саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима; знање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: стручна знања из области приступања 
Републике Србије Еврпској унији, са посебним освртом на правне теко-
вине Европске уније у области енергетике, транспорта, трансевроп-
ских мрежа и електронских комуникација - писани рад на задату тему 
и усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - 
усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару.

3. Радно место за планирање и програмирање 
развојне помоћи у области здравства и 

социјалне политике
Сектор за планирање, програмирање, праћење 

и извештавање о средствима Европске уније 
и развојној помоћи, Одељење за планирање 
и програмирање средстава Европске уније и 

развојне помоћи у области изградње институција 
и друштвеног развоја, Група за планирање и 

програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у 
области запошљавања, образовања, здравства и 

социјалне политике, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
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, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: стручна знања из области ИПА фондова, 
с посебним освртом на процедуре које се примењују на програмирање 
ЕУ средстава и реформске циљеве у сектору здравства и социјалне 
политике - писани рад на задату тему и усмено;  знање енглеског јези-
ка - усмено; вештине комуникације - усменим путем и  познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару.

4. Радно место за планирање и програмирање 
развојне помоћи у области транспорта

Сектор за планирање, програмирање, праћење 
и извештавање о средствима Европске уније 

и развојној помоћи, Одељење за планирање и 
програмирање средстава Европске уније и развојне 
помоћи у области економског и инфраструктурног 

развоја, Одсек за планирање и програмирање 
средстава ЕУ и развојне помоћи у области животне 
средине, енергетике и транспорта, звање саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области економских 
наука, правних наука, политичких наука или техничких наука 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; најмање 3 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: стручна знања из области ИПА фондова, 
програмирања међународне развојне помоћи - писани рад на задату 
тему и усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације 
- усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару.

5. Радно место за припрему пројеката који се 
финансирају из фондова ЕУ

Одсек за припрему, спровођење и праћење 
спровођења пројеката који се финансирају из 

фондова Европске уније, звање саветник
1 извршилац

Администрација и управа 
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Услови: стечено високо образовање из научнe, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: стручна знања из области ИПА фондо-
ва и децентрализованог система управљања фондовима ЕУ - усмено; 
знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усменим 
путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којим 
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком рад-
ном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство). Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о положеном државном стучном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испиту.

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.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву „Изја-
ва кандидата на јавном конкурсу“ је могуће преузети на сајту Канцела-
рије за европске интеграције, интернет адреса: www.seio.gov.rs/запо-
шљавање.1056.html.

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

IV ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга 
Миленковић, телефон: 011/3061-139.

Место рада: Београд, Немањина 34.

Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европске инте-
грације, Немањина 34, Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве 
благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове из јавног конкурса, обавиће се октобра 
2016. године за сва радна места, у просторијама Канцеларије за европ-
ске интеграције, Београд, Немањина 34, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве теле-
фона које наведу у својим пријавама.

Напомена: За ова радна места радни однос се заснива на неодређено 
време. За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном 
органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве биће одбачене.

Овај оглас се објављује на веб-страници Канцеларије за европске 
интеграције www.seio.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима - www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли 
Канцеларије за европске интеграције и на веб-страници и периодич-
ном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

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

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене 
пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије за европске 
интеграције: www.seio.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли 
Канцеларије за европске интеграције, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8721-786

Приправник, дипломирани правник
на одређено време до 1 године, у Одељењу за 
урбанизам и комунално-грађевинске послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет. Уз пријаву потребно је приложи-
ти: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат од стра-
не надлежног суда након објављивања овог огласа), уверење поли-
цијске управе да лице 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 државним органима (издато након 
објављивања овог огласа). Пријаве на оглас слати на горенаведену 
адресу. Лице за контакт: Славица Лаиновић, тел. 011/8721-786. Небла-
говремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени потребни докази, неће се разматрати.

ЧАЧАК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Лучани, Југословенске армије 5

Послови у области грађења и урбанизма
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном 
пољу техничко-технолошких наука, област архитектуре, грађевин-
ског инжењерства, саобраћајног инжењерства и у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, односно 
завршене основне студије на грађевинском факултету, односно архи-
тектонском факултету, односно саобраћајном факултету, односно 
правном факултету, односно пољопривредном факултету, односно 
агрономском, у трајању од најмање четири године, положен возачки 
испит за возача Б категорије и познавање рада на персоналним рачу-
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нарима. Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину 
радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве са доказима о испуњавању услова, који не могу бити ста-
рији од шест месеци, подносе се у оргиналу или овереној фотокопији, 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

32300 Горњи Милановац, Таковска 5

Вођење помоћних књига и евиденција и робних 
резерви

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - економске нау-
ке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не - завршен економски факултет, положен испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару и 3 године радног иску-
ства.

Шеф Канцеларије за заштиту животне средине
на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка

УСЛОВИ: VII степен (240 ЕСПБ), високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у 
образовном пољу техничко-технолошке науке и пољу природно-мате-
матичке науке, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, завршен биолошки факултет, ПМФ, пољопривредни 
или агрономски факултет, положен испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару и 3 године радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова, који не могу бити старији од шест 
месеци, подносе се у оригиналу или овереној фотокопији, Општинској 
управи Општине Горњи Милановац, Таковска 5, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
СПОРТСКО - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЛЕПОСАВИЋ
Лепосавић

тел. 028/83-606

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије који је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, академски VII степен стручне 
спреме, економски факултет, правни факултет, факултет за физичку 
културу, ПМФ, географија - туризмолог, факултет за туризам; да има 
најмање 3 године радног искуства у струци; да поседује организацио-
не способности; да нема законских сметњи за његово именовање; да 
испуњава и остале опште услове по прописима о раду. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: кратку биографију са подацима о доса-
дашњем радном искуству у струци, фотокопију личне карте, уверење 

о држављанству, диплому или уверење о стручној спреми, доказ о 
радном искуству, уверење да према подацима из казнене евиденције 
полицијске управе и суда није осуђиван.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана, рачунајући од наредног дана од 
дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс треб да садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке 
о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства. Адреса на 
коју се подносе пријаве на конкурс је: Спортско-туристичка организа-
ција Лепосавић, Милана Милановића бб, 38218 Лепосавић, са назна-
ком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора СТО Лепоса-
вић - не отварај“.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106

тел. 037/811-260

Матичар
за матично подручје Ћићевац, на одређено време 

ради замене привремено одсутне запослене 
(породиљско одсуство и одсуство ради неге детета)
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основне струковне студије, односно 
на студијама у трајању до три године, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, положен посебан стручни испит за матича-
ра, познавање рада на рачунару и најмање 1 година радног искуства. 
Кандидат треба да испуњава услове из чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављањин РС, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Уз пријаву на оглас приложити оверен препис или оригинал дипло-
ме о стеченој школској спреми, као и доказе о испуњавању општих 
услова за рад у државним органима: уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне по 
службеној дужности, доказ да кандидати нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа при-
ложи доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна 
документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА
ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

16000 Лесковац, Булевар ослобођења бб
Оглас објављен 21.09.2016. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ПАНЧЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КОВИН
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 8

тел. 013/742-985, 744-892
e-mail: kovin.csr@minrzs.gov. rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републи-
ке Србије који је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
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назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година радног 
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс потписану својеручно и био-
графију кандидата са наводима о досадашњем радном искуству, при-
ложити у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију радне 
књижице, уверење да кандидат није осуђиван, уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет 
захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за 
која се гоњење предузима по службеној дужности, диплому о стеченој 
стручној спреми, потврду о радном стажу у струци и програм рада за 
мандатни период. Рок за пријаву је 15 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за 
именовање директора”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОВАЧИЦА

26210 Ковачица, Чаполовичова 17

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андрагошких и социјалних наука, 
односно стручни назив дипломирани социјани радник и да има нај-
мање пет година искуства у струци. Кандидати уз пријаву достављају: 
пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о одгова-
рајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице); уве-
рење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптуж-
ница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење пре-
дузима по службеној дужности. Кандидат подноси и Програм рада за 
мандатни период за који се врши избор. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана и почиње тећи од наредног дана од дана оглаша-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за 
именовање директора“. Све додатне информације могу се добити на 
број телефона: 013/661-041.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Административни радник
на одређено време до 12 месеци, у Комуналној 

полицији 
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног или тех-
ничког смера - IV степен, 3 године радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачуна-
ру. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђи-

ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у Градској управи. Пријаве на оглас за заснивање радног односа на 
одређено време са доказима о испуњавању услова у погледу општих 
и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој спо-
собности и положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском 
услужном центру или путем поште на адресу: Градска управа Града 
Панчева, Трг краља Петра I 2-4. 

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 76

тел. 012/852-141

Благајна и обрачунски послови
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање (180 ЕСПБ) са стручним називом струков-
ни економиста из области финансија, рачуноводства и банкарства, јед-
на година радног искуства у струци, положени државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару; да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за рад у државним органима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Приликом подно-
шења пријаве на оглас, документацију о испуњавању услова приложи-
ти у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11

тел. 022/310-170 локал 315

Пројектант информационог система
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), у области рачунарских 
наука, електротехничког и рачунарског инжењерства, економских нау-
ка и организационих наука, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске студије, основне струковне сту-
дије), у области рачунарских наука, електротехничког и рачунарског 
инжењерства, економских наука и организационих наука, односно на 
основним студијама у трајању до три године; 1 година радног искуства 
и положен стручни испит за рад у органима државне управе; да је лице 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену 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.

Послови урбанизма и просторног планирања
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије) у области геонаука и ИМТ студија - дипломирани просторни 
планер, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, да је лице држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има пропи-
сану 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 кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

Администрација и управа 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Возач
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: средње образовање у трогодишњем трајању, 6 месеци рад-
ног искуства и положен возачки испит за возача Б категорије, да је 
лице држављанин Републике 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 затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву 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 кандидат. 
Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наве-
дених услова (сем доказа под алинејом 7, који ће изабрани кандидат 
доставити по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

СУБОТИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Мали Иђош, Главна 32

Послови пољопривреде - пружање 
помоћи индивидуалним пољопривредним 

произвођачима приликом попуњавања пријава
на одређено време 2 године, због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена средња пољопривредна 
школа, најмање три године радног искуства на пословима пољоприв-
реде. Поред наведених кандидат мора да испуни и следеће услове: да 
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело, да се против њега не води 
кривични поступак. Документи који се прилажу: оверена фотокопија 
дипломе о степену образовања, радна биографија са описом доса-
дашњег радног искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда из надлежног основног суда, уверење из 
казнене евиденције од СУП-а. Неблаговремене и некомплетне пријаве 
неће се узети у обзир. Предност има кандидат који има радно искуство 
у органима државне управе или у јавним установама. Потребни доку-
менти не могу бити старији од 6 месеци, осим извода из матичне књиге 
рођених. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаву на оглас са потребном документацијом 
предати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 17/1

тел/факс: 030/463-593

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова из чл. 24 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 54/09) и услова из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима, кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Поред наведе-
них услова кандидат треба да достави и доказе: да поседује диплому о 
завршеној високој или вишој школској спреми туристичког, економског 
или другог смера; да има најмање 3 године радног искуства у струци; 
да предложи програм рада за мандатни период од 4 године. Кандидат 
уз пријаву на конкурс треба да достави и: краћу биографију, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од 6 месеци), уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не ста-
рије од 6 месеци), уверење основног или вишег суда да против њега 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци), фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи, доказ 
о радном искуству (потврда, решење или други акт на основу кога се 
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено искуство у струци), предлог програма рада за мандатни пери-
од од 4 године. Фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања у листу „Послови”. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се размат-
рати. Документа, у оригиналу или овереној копији, доставити поштом 
или лично, на адресу: Туристичка организација општине Бољевац, 
19370 Бољевац, Краља Александра 17/1.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ЦРЊА

Нова Црња, ЈНА 100

Оглас објављен 14.09.2016. године у публикацији “Послови”, 
поништава се у целости.

      Трговина и услуге

СТР „АНА“
11000 Београд, Краља Милана 13
тел. 069/3236-170, 011/3236-170

Кројач - шивач женске гардеробе по моделима
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме и најмање једна година рад-
ног искуства. Кандидати треба да се јаве на наведене бројеве телефо-
на. Конкурс траје 15 дана.

ЈАХТИНГ КЛУБ “КЕЈ” ДОО
11070 Нови Београд, Ушће бб

Шеф сале
на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме угоститељске струке, радно иску-
ство 12 месеци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика 
(средњи ниво), пливач.

Конобар
на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, 
познавање рада на рачунару, пожељна возачка дозвола Б категорије, 
знање енглеског језика (средњи ниво), пливач.

Кувар
на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство 12 месе-
ци, пожељно познавање рада на рачунару, возачка дозвола, пожељан 
положен испит за ХАЦЦП систем, пливач.

Домар
на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, возачка 
дозвола Б категорије, пожељна ППЗ и заштита на раду, пливач.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге
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Посао се не чека, 
посао се тражи

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
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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, рад на привременим 

и повременим пословима
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 10 година радног 
искуства; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван прос-
торија послодавца. Минимална просечна месечна накнада од 75.000 
динара, након 12 месеци могућност заснивања радног односа; обука 
у организацији ПМП ради стицања лиценце Народне банке Србије; 
могућност учешћа у власничкој структури; могућност учешћа у креи-
рању развоја привредног друштва; могућност напредовања до пози-
ције директора. Рок трајања конкурса: 15.10.2016. године. Кандидати 
могу да лично доставе биографију на адресу: Исмета Мујезиновића 
19/4, 11070 Нови Београд, радним даном од 9 до 15 часова или путем 
поште. Лице за контакт: Радиша Јовановић. (*CRM Client Relationship 
Management).

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време - 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил; радно искуство није битно; обавезно познавање бугарског 
језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у 
раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. Особа 
за контакт: Слободан Савић.

„АГС ФОИЛ“ ДОО 
35000 Јагодина, Првомајска 14

Менаџер продаје репроматеријала за 
штампарску индустрију

пробни рад до 31.12.2016. године, са могућношћу 
заснивања радног односа у 2017. години

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, познавање енглеског језика, 
пракса на пословима менаџера продаје минимум 2 године, пожељно је 
да кандидати имају 25-35 година; возачка дозвола Б категорије, пут-
нички службени ауто у диспозицији, рад на терену, подразумева се 
рад на рачунару (Word, Excel, интернет, итд.). Приложити карактерис-
тику од претходног послодавца, CV. Плата по договору са послодавцем. 
Остале информације на мејл: srbija@agfoil.com, www.agfoil.com, теле-
фон/факс: 035/247-047.

АДВОКАТ МИОДРАГ ЛЕНИЋ
18000 Ниш, Јанка Веселиновића 6б

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник са знањем рада на рачунару. Контакт 
телефон: 062/506-554.

РАДЊА „ТАШНЕ МИСТРАЛ“
18000 Ниш, Димитрија Лека 40

Кројач, израђивач кожне галантерије, штепер
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Контакт 
телефон: 060/356-27-16.

DOO “BIG-TRADE”
21000 Нови Сад, Аркадија Варадјанина 5

тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

Комерцијалиста
на одређено време 5 месеци 

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен, комерцијални техничар; пробни 
рад 5 месеци; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка 
обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл и број телефона. Рок 
за пријаву: до 29.10.2016. године.

„ТРИВИТ“ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
EXPORT-IMPORT БЕЧЕЈ

21220 Бечеј, Индустријска бб
тел. 064/8017-288

e-mail: mp3@trivitgroup.com

Продавац
на одређено време 3 месеца 

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен продавац; пробни рад 1 месец; основна 
информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“ ДОО
31320 Нова Варош, Дрмановићи

тел. 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

Директор хотела
на одређено време

УСЛОВИ: виша туристичка школа или високо образовање, 5 година 
радног искуства, место рада: „Златарски бисери“, Бабића Брдо, Нова 
Варош, плата по договору, обезбеђена храна и превоз. Трајање кон-
курса: 15 дана од дана објављивања. Контакт телефон: 065/609-4696. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Кувар
Место рада: „Златарски бисери“, Бабића Брдо, Нова 

Варош
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, најмање 3 године радног искуства, пла-
та по договору, обезбеђени храна и превоз. Рок за пријављивање: 15 
дана. Кандидати могу CV да доставе на наведену имејл адресу. Контакт 
телефони: 065/609-4666, 065/609-4696.

 Трговина и услуге
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“MISTER X”

22400 Рума, Вељка Дугошевића 28-30
тел. 022/477-155

Конобар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, средња стручна спрема за конобара, 
пожељно до 30 година старости, возачка дозвола Б категорије. 

Хигијеничар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, средња стручна спрема - III степен, 
пожељно до 45 година старости. Послови одржавања хигијене у рад-
ном простору. 

Помоћни радник у кухињи 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, средња стручна спрема - III степен за 
кувара или помоћног кувара, пожељно до 40 година старости. 

ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Позвати после 14 часова, на број телефона: 
063/843-4292.

                Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра - техничар, струковна 
медицинска сестра

у Конститутивно-специјалистичкој служби, 
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: виша/висока медицинска школа, VI/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење о упису 
у комору, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, 
пожељно радно искуство на наведеним пословима најмање 12 месеци, 
пробни рад 2 месеца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о вишој медицинској школи - висока здравствена 
школа струковних студија, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат 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), фотокопију возачке дозволе Б категорије, крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови”. 
Непотупне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица, Краљице Јелене 22, 
Београд. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад на одељењу за ОРЛ, на одређено време до 

повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати треба да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену струч-
не спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико кандидат посе-
дује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука“ или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат 
има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Доктор медицине
за рад у ОЈ специјалистичко - консултативни 

прегледи, на одређено време до 3 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Као дока-
зе о испуњености услова кандидати треба да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и имејлом, 

Трговина и услуге / Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, уверење 
о радном стажу у струци по положеном стручном испиту - уколико кан-
дидат поседује радно искуство, доказ о објављеним стручним радо-
вима у стручним публикацијама - уколико кандидат поседује, доказ о 
знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски), са 
потврдом уколико кандидат поседује или фотокопију индекса. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, писарници ОБ „Свети Лука“ или путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену „Пријава на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
за рад у Дневној болници Службе пријема и 

збињавања ургентних стања при Служби пријема и 
збрињавања ургентних стања, на одређено време 

ради замене привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета или одсуства са рада ради посебне 
неге детета

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

Акушерска сестра
за рад на Одељењу акушерства Службе за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом, на 
одређено време ради замене привремено одсутне 

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

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-
сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За oглас“, са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ“
18360 Сврљиг, Хаџићева 40

Директор
УСЛОВИ: За директора установе може бити именовано лице које поред 
општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне усло-
ве: висока школска спрема здравствене струке и завршена специјали-
зација из делатности ДЗ; најмање 5 година радног стажа по завршетку 
специјализације; висока школска спрема друге струке: правни или еко-
номски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене 

заштите. Уз пријаву за конкурс кандидат је дужан да достави: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), потврду о радном стажу, уверење о здравственом стању 
(не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која се изриче безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 6 месеци као и потврда суда да се против 
кандидата не води истражни поступак. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс се објављује на сајту 
Дома здравља, сајту Министарства здравља и у публикацији  “Посло-
ви”. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб 

Медицински техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, 

на одређено време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

Опис послова: обавља све послове медицинске документације, од узи-
мања потребних података из здравствене легитимације пацијената, 
или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, 
исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, дознаке, 
лекарска уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим 
личним подацима пацијената, одговоран је за уредно вођење и тач-
ност медицинске документације из области рада медицинских техни-
чара, вођење радног дневника, врши наплату услуга лица која плаћају 
а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на 
време фактурише пружене услуге страним заводима а фактуре дос-
тавља на даљу контролу и експедицију, припрема радно место лека-
ра обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни 
материјал, врши тријажу болесника према болестима и према лекару. 
За нове болеснике отвара картоне и уноси у регистар. Одговоран је 
за чување здрвствених картона и друге документације са којом ради, 
врши припрему за стерилизацију инструмената и завојног материја-
ла, као и припрему других апарата за рад са којима непосредно ради, 
обавља и друге послове превентивно-куративне заштите као и здрав-
ствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите, као и друге 
послове предвиђене актом о организацији и систематизацији послова. 

УСЛОВИ: поред законом прописаних услова и завршена средња меди-
цинска школа општег смера - медицински техничар и положен струч-
ни испит; ако кандидат има радно искуство - и лиценца за рад или 
решење о упису у одговарајућу комору. Кандидати подносе молбу за 
пријем у радни однос и кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном као и: оверену фотокопију дипломе или сведочанства о завр-
шеној одговарајућој школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у именик одговарајуће коморе, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне, фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства, дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме). Оглас се објављује и на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs). Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос. Кандида-
тима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе анестезије са реаниматологијом, 
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 
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са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са наз-
наком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге хоспитализованих 

болесника, на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради посебне неге 

детета 
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит за медицинску сестру техничара и лиценца Комо-
ре медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за медицинску сестру - техничара, фотокопију лиценце Комо-
ре медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте. 

Портир
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања 
УСЛОВИ: завршена средња школа и најмање једна година радног иску-
ства. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију радне књижице или 
уговора о раду, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венча-
них и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену 
адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће 
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког смера - IV степен 
стручне спреме, са положеним стручним испитом и лиценцом за рад, 
пуно радно време у служби за стоматолошку здравствену заштиту. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи 
стоматолошког смера - IV степен, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци. 
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању услова, 
у оригиналу или у овереном препису: уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Пријаве 
на оглас доставити писарници ДЗ Нови Пазар, Генерала Живковића 1. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине
у Служби дечје анестезиологије, интензивне 
терапије и терапије бола на Клиници за дечју 

хирургију, на одређено време до повратка 
запослене са боловања дужег од 30 дана, пробни 

рад од 3 месеца 
Опис послова: под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и 
осталих специјалиста Одељења; обавља све послове везане за меди-
цинску обраду поверених му болесника (пријем, клинички преглед), 
све послове везане за одређене терапијске захтеве; прати рад на 
Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које 
обрађује уз помоћ старијих лекара; учествује у обезбеђењу перманент-
не службе; обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу 
непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном руко-
водиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: висока стручна спрема - VII/1 
степен, завршен медицински факултет; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; лиценца за рад (лиценца издата од надлеж-
не коморе или решење о упису у именик коморе). Уз пријаву се под-
носе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома 
о завршеном медицинском факултету; 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 (уверење из полицијске управе, 
не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству уколико га канди-
дат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); 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...). Утврђивање ранг-листе кандидата који 
су се пријавили на оглас и предлагање директору кандидата за пријем 
извршиће комисија именована посебним решењем директора. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти, лично или поштом, на горенаведену адре-
су Института, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
доктора медицине за рад у Служби дечје анестезиологије, интензивне 
терапије и терапије бола”.

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 послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала 
потребног за рад у Заводу и на терену; води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а 
према упутствима произвођача; учествује у вођењу прописане доку-
ментације; учествује у изради периодичних извештаја; учествује у 
изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене 
уколико постоји потреба за изменом процеса рада; врши надзор над 
радом техничара IV степена образовања; води рачуна о правилном 
руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне среди-
не; задужен је за хигијенско одржавање опреме и радних површина; 
врши пријем добровољних давалаца крви (ДДК), регистрацију и унос 
података у информациони систем у Заводу и на терену; помаже ДДК у 
попуњавању упитника у Заводу и на терену; провера вредност хемог-
лобина ДДК у Заводу и на терену; одређује АБО крвногрупну припад-
ност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену; 
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врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролош-
ка тестирања у Заводу и на терену; брине о ДДК за време и непосред-
но након давања крви у Заводу и на терену; учествује у збрињавању 
нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену; доставља узор-
ке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу; 
доставља узете јединице крви Одељењу за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу; врши пријем, центрифугирање и припрему 
узорака крви узетих од ДДК за имуносеролошка испитивања; формира 
и штампа радне листе; одређује АБО и Рх Д крвногрупну припадност 
ДДК; врши утврђивање подгрупа А2 и А2Б; утврђује присуство ирегу-
ларних антитела у серуму/плазми и на еритроцитима ДДК (ДАТ, ИАТ, 
анти-А1); учествује у идентификацији антитела; учествује у типизацији 
еритроцитних антигена других крвногрупних система; врши тестирање 
маркера крвно преносивих болести (хепатитис Б и Ц, ХИВ и сифилис); 
врши унос резултата у информациони систем, евидентирање и валида-
цију резултата; врши архивирање обрађених узорака крви; врши одла-
гање јединица крви које нису за терапијску примену, у контејнер за 
биохазардни отпад; врши пријем и тријажу јединица крви за процеси-
рање; врши центрифугирање јединица целе крви и припрему продука-
та од крви према радним упутствима; обавља модификације крвних 
продуката (пулирање плазме, тромбоцита, филтрирање крвних ком-
понената, припрема крви за ексангвинотрансфузију, зрачење еритро-
цита и друго); учествује у процесу криоконзервације матичних ћелија; 
врши припрему дечијих доза крвних продуката; обавља етикетирање, 
класирање, складиштење и достављање припремљених компонена-
та Служби за клиничку трансфузиологију; прелиминарно реактивне 
и реактивне компоненте крви одлаже на обележено место у каран-
тинском фрижидеру; учествује у припреми ДДК за програм донорских 
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 продуката; врши мотивацију 
добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре; обавља и 
друге послове из делокруга рада техничара V степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода; 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 шко-
ла струковних студија или медицинска школа лабораторијског или 
општег смера, положен специјалистички испит за образовни профил 
медицински техничар за рад у трансфузији крви, најмање 3 године 
радног искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави 
следећа документа: уверење о положеном специјалистичком испиту за 
образовни профил - медицински техничар за рад у трансфузији крви 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о здравственој способ-
ности (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; овај 
документ није потребно достављати уколико се кандидат налази у рад-
ном односу код другог послодавца или од престанка радног односа код 
другог послодавца није протекло више од 30 дана); фотокопију радне 
књижице (није потребна овера); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (није потребна овера); фотокопију личне карте (није потреб-
на овера); кратку биографију. Оглас ће бити објављен на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода за тран-
сфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију 
крви Војводине, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије Службе за интензивну 

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

31.10.2016. године, због повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за општу и адолесцентну педијатрију 
и токсикологију Службе за општу и адолесцентну 

педијатрију и епилептологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време до 31.10.2016. 

године, због повећаног обима посла

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу струч-
ну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; 
положен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; 
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца изда-
та 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 поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци); кратку биографију (Curriculum 
Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове 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...). Приликом заснивања радног односа, кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затво-
реној коверти, лично или поштом, на адресу Института, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем медицинских сестара - техничара на Кли-
ници за педијатрију, на одређено време до 31.10.2016. године”. 

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464

Доктор медицине
на одређено време до 1 године

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву се подносе кратка биографија (пожељно је навести имејл 
адресу) и докази о испуњености услова конкурса, у неовереним фото-
копијама.

Спремачица
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
се подносе кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса 
(диплома, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них), у неовереним фотокопијама.

Возач санитетског транспорта
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возачки испит Б 
категорије пре више од три године, држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван за кривична дела и прекршаје из сао-
браћаја. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуње-
ности услова конкурса (диплома, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, возачка дозвола Б категорије и потврда поли-
цијске управе о неосуђиваности издата након објављивања конкурса), 
у неовереним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“ или донети лично у канцеларију Одсека за правне послове број 
57, на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“.

www.nsz.gov.rs

Mедицина
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Грађевинарство и индустрија

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 063/6189-58
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Инжењер за заваривање
пробни рад 6 месеци

Опис посла: даје инструкције заваривачима и израђује упутства за 
заваривање WPS; проверава комплетност документације потребне за 
заваривање (цртежи, WPS, протоколи); контролише димензије и ква-
литет завара у складу са стандардима и контролише спровођење упут-
става за заваривање (WPS); води евиденцију заваривача и контролу 
дневног учинка; организује атестирање заваривача и квалификације 
технологије заваривања; контролише квалитет додатног материјала и 
реатестирање истог; врши надзор на испитивањима материјала и зава-
ра без разарања и оверу налаза; одговоран је за правилну употребу 
апарата за заваривање и исправност апарата, води евиденцију апа-
рата за заваривање; поручује потрошне и резервне делове за апара-
те; одговоран је за обезбеђење и контролу употребе заштитних сред-
става; спроводи све мере безбедности на раду везано за заваривачке 
послове.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске, техничке или 
технолошке струке; обавезно је радно искуство на пословима зава-
ривања - минимум 12 месеци; рад на рачунару: Word, Excel, Autocad 
- средњи ниво; енглески или немачки језик - средњи ниво; обавез-
но поседовање IWE или IWT сертификата. Могућност обезбеђивања 
смештаја. Трајање конкурса: до 07.10.2016. године. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе путем поште, на имејл адресу или 
да се јаве путем телефона, лице за контакт Дејан Ћирић.

“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.

„МОНУС“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Војводе Путника бб

Сменски електроничар - аутоматичар
на одређено време три месеца

Опис посла: одржавање електро уређаја, машина и инсталација у 
погону; стална контрола, одржавање и поправка машина, опреме и 
објеката; подешавање електронских склопова машина; праћење пер-
форманси машина у погледу проблема са електроником и аутомати-
ком, утврђивање и решавање електро проблема како би се обезбе-
дио континуирани производни процес; дијагностицирање и поправка 
насталих кварова на машинама са аспекта електронике и аутоматике. 
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, смер аутоматичар, енер-
гетичар, електротехничар, мехатроничар; познавање принципа рада 
аутоматике и управљачких система; познавање индустријског хардве-
ра и софтвера (Siemens, АББ,...); пожељно искуство у раду са Siemens 
PLC уређајима; минимум 1 година радног искуства на истим или слич-
ним пословима (искуство у одржавању електроинсталација и елек-
тромоторних уређаја); спремност за рад у сменама и рад викендом; 
могућност и спремност за рад на висини; прецизност, одговорност, 
посвећеност у раду. Уколико задовољавате наведене услове, своју 
пријаву са биографијом пошаљите електронским путем на мејл: hr@
invej.rs.

„БГ ЕЛЕКТРО ТИМ“ ДОО
11080 Земун, Угриновачки пут 27. део 11/10

Електроинсталатер јаке и слабе струје
УСЛОВИ: III степен стручне спреме електро струке, возачка дозвола Б 
категорије, са радним искуством од 6 месеци.

Извођач радова - електроинжењер ниског и 
средњег напона

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електроинжењер, познавање 
рада на рачунару, енглески језик (средњи ниво), поседовање лиценце 
450, радно искуство од 2 године.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на имејл: bgelektrotim@
gmail.com или се јавити на број телефона: 062/431-108. Конкурс је 
отворен до 15.10.2016. године.

ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Ископ земље и полагање каблова
на одређено време до 2 месеца 

4 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Теле-
фон за контакт: 062/258-785.

EUROBUSINESS NOVI SAD
21000 Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 26

тел. 064/8303-386
e-mail: srdjan.kajtez@vekicchocolate.co.rs

Оператер на машини
пробни рад 1 месец

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; рад у сменама; ноћни 
рад; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву: до 06.10.2016. године.

“STEMMA”
ТЕХНИЧКИ БИРО

21000 Нови Сад, Ласла Гала 34
тел. 063/8929-179

e-mail: stemma021@gmail.com

Бравар
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: V, IV или III степен - бравар; пробни рад 1 месец; електро 
заваривање топивом електродом у заштити активног гаса (тзв. МАГ-
CO2), атест 1. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. 
Рок за пријаву до 22.10.2016. године.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

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

Ауто-електричар
на одређено време, 12 месеци 

УСЛОВИ: III степен, ауто-електричар.

Ауто-механичар
на одређено време, 12 месеци 

УСЛОВИ: III степен, ауто-механичар.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горена-
ведени мејл и телефон. Рок за пријаву: до 11.10.2016. године.

Грађевинарство и индустрија
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А.Д. “АЛБУС”
21000 Нови Сад, Привредникова 10

тел. 011/3778-240
e-mail: marijana.vasojevic@invej.rs

Техничар на машинском одржавању 
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор, III степен, 
машински механичар или машински монтер; возачка дозвола Б катего-
рије; енглески језик - почетни ниво; рад у сменама; радно искуство на 
истим или сличним пословима. Јављање кандидата на горенаведени 
мејл. Рок за пријаву: до 10.10.2016. године.

GORENЈE HOME DOO
19000 Зајечар, Неготински пут бб

тел. 019/319-5039

Вођа производње (одељења)
на одређено време 

УСЛОВИ: стручни профил: инжењер или дипломирани инжењер 
хемијске технологије, машинства, електротехнике или електрони-
ке. Посао обухвата: организацију и руковођење радом у технолош-
ки, односно организационо заокруженом делу производног, односно 
пословног процеса; контролу (надзор) токова рада у радним група-
ма, обезбеђивање квалитетног процеса рада и одржавања опрема и 
машина; распоређивање радника унутар радних група, сарадњу са 
осталим стручним службама. Од кандидата се очекује: знање енглес-
ког језика; познавање рачунарских програма (MC Office, Word, Excel, 
Интернет, САП); возачки испит Б категорије. Личне особине: смисао 
за рад са другим људима, тимски рад, истрајност, тачност, способност 
преноса знања на сараднике, креативност, самоиницијативност, поуз-
даност. Са жељом да постигнемо амбициозно задате циљеве, пози-
вамо на сарадњу самоиницијативне, креативне, флексибилне, савес-
не и поуздане сараднике, који су мотивисани за преузимање радних 
обавеза. Сви заинтересовани могу да пошаљу молбу најкасније до 
19.10.2016. године на имејл: kristina.ilicprvanovic@gorenje.com или на 
адресу: Gorenje Home д.о.о., Служба за кадровске и опште послове, 
19000 Зајечар, Неготински пут бб.

Технолог
на одређено време 

УСЛОВИ: високошколско или универзитетско образовање хемијског 
смера или инжењера хемијске технологије (VI или VII степен). Посао 
обухвата: хемијске и механичке анализе сировина, смеша и раствора, 
развој и увођење нових технолошких поступака, технолошку помоћ и 
надзор производног процеса, израду и уређивање технолошке, произ-
водне и друге документације. Од кандидата се очекује: знање енглес-
ког језика; познавање рачунарских програма (MC Office, Word, Excel, 
Интернет, САП); возачки испит Б категорије; пожељно је знање из под-
ручја технологије вештачких маса, полимера. Личне особине: смисао 
за рад с људима и тимски рад, способност преноса знања на сарадни-
ке, организационе способности. Са жељом да постигнемо амбициозно 
задате циљеве, позивамо на сарадњу самоиницијативне, креативне, 
флексибилне, савесне и поуздане сараднике, који су мотивисани за 
преузимање радних обавеза. Сви заинтересовани могу нам послати 
молбу најкасније до 19.10.2016. године, на имејл: kristina.ilicprvanovic@
gorenje.com или на адресу: Gorenje Home д.о.о., Служба за кадровске и 
опште послове, 19000 Зајечар, Неготински пут бб.

  Саобраћај и везе

AGROCONEKT
21470 Бачки Петровац, Јанка Јесенског 18

тел. 063/531-788
e-mail: jovovicigor@agroconekt.rs

Возач 
УСЛОВИ: IV степен, возач теретног моторног возила; III степен, возач 
теретњака или возач друмског возила; возачка дозвола Ц категорије. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон, мејл или поштом. Рок 
за пријаву: до 19.10.2016. године.

               Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195
тел. 011/215-86-38, 215-86-39

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (породиљско одсуство)

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“.

Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе / 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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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Асистент за ужу научну област Општа и 
неорганска хемија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских студија и дру-
ги услови утврђени чл. 72 и 122 Закона о високом образовању и Стату-
том Хемијског факултета.

Доцент за ужу научну област Oпшта и 
неорганска хемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за 
коју се бира и други услови утврђени Законом о високом образовању, 
Статутом и другим општим актима Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, 
списком и сепаратима научних и стручних радова, доставити Архиви 
Факултета на наведену адресу, у року од 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈКА ЛАКИЋ”

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције
УСЛОВИ: диплома о високој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте и уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак. Молбу и 
документацију доставити лично или путем поште на наведену адресу 
школе, са назнаком „За конкурсну комисију“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/3621-670

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: најмање средње образовање; савладан програм обуке за 
оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андра-
гошког асистента за рад са одраслима: Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног образовања одра-
слих; према Правилнику о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 13/2013 и 18/2013); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак; биографију. Доказ 
о психофизичкој способности за рад са полазницима школе кандидат 
ће доставити након коначности одлуке о избору, а проверу психофи-

зичких способности ће извршити надлежна служба за запошљавање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на наведену адресу 
школе. Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним одељењима 
у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Лединама, Смедереву, итд. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка стално запосленог 

са дужег боловања
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна 
возила; врста и степен стручне спреме за наставно особље и струч-
не сараднике у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/15); да кандидат испуњава услове из чл. 8 став 2 тачке 
1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС); да зна језика на коме се обавља образовно-вас-
питни рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву поднеси следећу документацију: радну 
биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старију од 
6 месеци). Доказ о поседовању здравствене и психофизичке способ-
ности за рад са децом - лекарско уверење, доставља се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о некажњавању прибавља установа. Претходну 
проверу психофизичких способости за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотупне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Изабрани 
кандидати ће пре закључења уговора о раду бити послати на проверу 
услова за заснивање радног односа - провера психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, у складу са чл. 
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

планирање
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 чланом 64 
став 5 и став 7 Законa о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 104 и 109 Статута Гео-
графског 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. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

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 чланом 64 
став 5 и став 7 Законa о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
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76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 104 и 109 Статута Гео-
графског 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. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Економија и маркетинг у саобраћају и 

транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Немачки језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) и Статутoм Саобраћајног факултета.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, 
списак радова и радове), доставити на адресу: Саобраћајни факултет, 
Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Радник на одржавању чистоће
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву 
са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Сао-
браћајни факултет, Служба за опште послове (Пријава на конкурс), 
11000 Београд, Војводе Степе 305.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), VII степен стручне 
спреме, дипломирани васпитач, мастер васпитач, основне академске 
студије (240 ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (240 ЕСПБ), 
основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне студије (180 
ЕСПБ), VI степен стручне спреме, више образовање, васпитач.

Mедицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
УСЛОВИ: основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне 
спреме, више образовање, медицинска сестра - васпитач, IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и 
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања рад-
ног односа достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ да 
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве 
достављати искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

Ванредни професор за ужу научну област 
Телекомуникације

Доцент за ужу научну област Телекомуникације
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” бр. 796/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника 
Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Напомена: молбе са потреб-
ним документима (биографија са списком објављених радова, копија 
дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење 
о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Асистент за ужу научну област Општа 
лингвистика, предмет Усвајање првог језика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српски језик, 
предмет Стилистика српског језика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се 
бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови 
утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 
Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на 
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

 Наука и образовање
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КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Криминологија, наставни предмет 

Криминологија
УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, криминалис-
тичко-полицијска академија, полицијска академија или факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, стечен научни назив доктора 
наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), 
Статута и Правилника о начину и поступку стицања звања наставни-
ка и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да против кандидата није покренут кривични поступак, нити 
истрага (не старије од 6 месеци), диплому, односно уверење о висо-
кој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
стручном, академском односно научном називу, списак научних и 
стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са био-
графијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

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

Асистент за ужу научну област Политиколошко-
социолошке 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 8; 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 рад-
ног 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 кандидата.

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
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19 а
тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана, за 44% радног времена

Стручни сарадник - логопед 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл 8 и чл. 120 
Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр 68/15) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне 
карте. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
11000 Београд, Данијелова 32

e-mail: oavramovic@singidunum.ac.rs
Наставник - сва звања за ужу научну област 

Математика и статистика
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор математике. Уз пријаву 
на оглас кандидат доставља: биографију, списак објављених радова, 
дипломе о претходно завршеним студијама. Пријаве са прилозима 
подносе се на e-mail: oavramovic@singidunum.ac.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Оглас објављен 14.09.2016. године, у публикацији ,,Послови”, 
поништава се за радно место: демонстратор за ужу научну 
област Општа лингвистика, предмет Усвајање Л1, Корпусна 
лингвистика, сарадник ван радног односа, на одређено вре-
ме, најдуже до 4 месеца.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12
тел. 011/7158-151

Редовни професор за ужу научну област 
Примењена физика 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радо-
ви, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
Статутом и Правилницима Физичког факултета и Универзитета у Бео-
граду; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању (“Службени гласник Републике Србије“, број 
76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15).
ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биографију, оверени препис 
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње нау-
чне активности, преглед научних резултата, списак наставних и науч-
них публикација, списак цитата и најважније публикације. Пријаву је 
потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми 
(tex или doc формат) у складу са темплејтом који се налази на сајту 
Физичког факултета (www.ff.bg.ac.rs). Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, 
на наведеној адреси (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

 Наука и образовање
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ПУ “БОШКО БУХА” 
Београд, Палилула, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Референт за архиву
на одређено време преко 60 дана 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња управна, правно-биротех-
ничка школа или гимназија, са или без радног искуства, познавање 
рада на рачунару, могућа провера психичких и радних способности 
без обзира на радно искуство, уверење о здравственој способности, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уве-
рење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу установе, поштом или лично од 9 до 15 часова. 

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена 
или студијама другог степена или студијама у трајању од три године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
више образовање васпитач; кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких, 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 системом 
преноса бодова; са или без радног искуства; да има психичку, физичку 
и здравствену спсособност за рад са децом; уверење о здравственој 
способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
доставља уверење да је положио испит из српског језика са методи-
ком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да 
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су установе, поштом или лично, од 9 до 15 часова. 

Васпитач на реализацији припремно-
предшколског програма

на одређено време од 12 месеци, а најдуже до 
31.08.2017. године 

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена 
или студијама другог степена или студијама у трајању од три годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или више образовање васпитача; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, са или без радног искуства; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење 
о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављан-
ству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично, од 8 
до 14 часова. 

Сарадник за превентивну здравствену заштиту
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских наука - општи и 
педијатријски смер, две године радног искуства, поседовање лицен-
це - обавезно полагање испита, посебна здравствена и психофизич-
ка способност за рад са децом предшколског узраста, могућа провера 
психофизичких и радних способности, уверење о здравственој способ-
ности, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уве-
рење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу установе, поштом или лично, од 8 до 14 часова. 

Стручни сарадник - логопед
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет - смер логопедија, да кан-
дидат има високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; са или без радног иску-
ства; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уве-
рење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђи-
ван установа прибавља службеним путем. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе. 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, вас-
питачки смер, са или без радног искуства, да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о 
здравственој способности, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично од 9 
до 15 часова. 

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме, уверење 
о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављан-
ству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично од 9 
до 15 часова. 

Главни књиговођа
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршена средња економска школа, економски смер - IV сте-
пен стручне спреме или финансијско-рачуноводствени смер - IV степен 
стручне спреме, једна година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару, могућа провера психофизичких и радних способности. Уз 
пријаву доставити: фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уве-
рење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу установе, поштом или лично, од 9 до 15 часова.

Напомена: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Механика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме 
и други услови утвређени чланом 72 Закона о високом образовању 
и чланом 120 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.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПЧЕЛИЦА”
Неготин

тел. 019/542-635

Спремачица
на одређено време до 27.08.2018. године, замена 

привремено одустне запослене
ОСТАЛО: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандида-
ти треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање 
(напред наведено); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; 
оверен препис сведочанства о завршеној основној школи. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара ПУ „Пчелица“, телефон: 019/542-635.

ОМШ „РАНКО КРИВИЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска бб

тел. 030/581-435, 588-435

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године) за наставника основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства РС; знање језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном 

пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада 
у установама на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (факултет музичке уметности), доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику), оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси само иза-
брани кандидат. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прибавља установа по 
службеној дужности.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555
Оглас објављен 21.09.2016. године у публикацији „Посло-
ви“ број 692, поништава се за радно место: универзитетски 
сарадник у звању асистента за ужу научну област Минералне 
и рециклажне технологије, на изборни период од 3 године. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22 септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616 

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је важио до 10. септембра 2005. године; високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образовање; 
психичка, физичка и здравствена способности за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: радну биографију, уверење о држављанству, оригинал или ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања из методич-
ких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Еврпским системом преноса бодова, издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, односно у складу са 
чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
- потврда или други одговарајући доказ (документ) о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Докази не 
смеју бити старији од шест месеци.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средња медицинска школа, васпитачки смер; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених; радну биографију (CV). 

ОСТАЛО: Доказ о здравственој способности изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: уве-
рење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченој средњој 
стручној спреми и сертификат издат од стране Министарства просве-
те о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, као и доказ о 
познавању ромског језика; извод из матичне књиге рођених. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

Педагошки асистент 

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

године, односно до 31.08.2017. године 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају 
одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме, завршен програм 
обуке за педагошког асистента, односно андрагошког асистента; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају ромски језик (у складу са чланом 121 став 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Докази о испуњености услова из 
тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 при-
бавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
(у оригиналу или оверене копије, не старије од шест месеци): доказ о 
стручној спреми; доказ да имају завршену обуку за педагошког асис-
тента, односно андрагошког асистента (педагошки асистент: сертифи-
кат издат од стране министарства надлежног за послове образовања; 
андрагошки асистент: Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања одраслих), уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, очитану личну карту (или фотокопију). 

Наставник енглеског језика
са 75,55% радног времена 

Наставник енглеског језика у настави основног 
образовања одраслих

са 23,50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка одсутног радника са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016), а наставник у настави основног образовања одраслих у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена 

и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за оствари-
вање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013 и 18/2013), који предвиђа 
још један услов - савладан програм обуке за рад са одраслима: Инте-
грални програм обуке за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 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, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља уста-
нова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; очитану 
личну карту (или фотокопију).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, а кандидати у пријави треба да наведу број телефо-
на. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место” или донети лично код секретара школе.

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Професор технике и информатике
на одређено време до 31.08.2017. године

Професор физике
на одређено време до 31.08.2017. године, са 32 сата 

седмично, односно 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа 
треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 
и122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Поред пријава на конкурс, кандидати треба да доста-
ве и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплому о стеченом стручном образовању, лиценцу 
- уверење о положеном стручном испиту, лекарско уверење, уверење 
да нису осуђивани и да се не води истрага, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са одговарајућом доку-
ментацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, 
односно да испуњава услове прописане чланом 59, став 5 и чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да има лиценцу, односно 
уверење о положеном стручном испиту за обављање послова настав-
ника, педагога или психолога; да има најмање пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има положен стручни испит за директора установе; 
да има држављанство Републике Србије; 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 („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09,52/11,55/13 и 68/15) и за кога није утврђено 
дискриминаторно понашање, у складу са Законом; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи.
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Посао се не чека, 
посао се тражи

ОСТАЛО: Кандидат треба да уз пријаву на конкурс достави следећу 
документацију: биографске податке и радну биографију; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
о радном стажу (најмање пет година радног стажа у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), доставља кандидат који одлуком школског одбора буде 
изабран, а ради достављања комплетне документације Министарству 
просвете на сагласност; уверење да кандидат није осуђиван у складу 
са одредбом чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона, прибавља школа по служ-
беној дужности; уверење о положеном испиту за директора школе (с 
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испи-
та за директора школе, пријава која не буде садржала наведени доку-
мент, неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора школе). Поред 
напред наведене обавезне документације, кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања, сходно члану 5 
Правилника о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), може о томе под-
нети одговарајући доказ - документацију, оригинал или оверену фото-
копију (необавезно). Пожељно је да кандидат достави документацију о 
својим стручним, наставно-педагошким и организационим способнос-
тим као и оквирни програм рада за мандатни период (необавезно). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на 
адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично 
у просторијама школе, од 09.00 до 14.00 часова. За потребне информа-
ције обратити се на број телефона 032/720-465.

ВИСОКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65

тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321

e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област Општа 
електротехника и електроника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се кандидат бира у звање, способност за 
наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника одређени 
су чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број: 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), у складу са препорукама Нацио-
налног савета Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона. 
Ближи услови одређени су и Статутом и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника Високе школе техничких струковних студија 
Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html).

Наставник за ужу стручну област Енглески 
језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се кандидат бира у звање, способност за 
наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника одређени 
су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број: 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), у складу са препорукама Нацио-
налног савета Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 закона. 
Ближи услови одређени су и Статутом и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника Високе школе техничких струковних студија 
Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак науч-
них и стручних радова, радови, оригинал или оверена копија диплома, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), подносе 
се Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, 
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

ГЊИЛАНЕ
OСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Прековце - Ново Брдо

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама високог образовања и васпитања (високо 
образовање стечено 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: доказ o стручној спреми (оригинал или оверен препис дипломе), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања, доказ о положе-
ном стручном испиту, радну биографију, оквирни план рада за време 
мандата, доказ да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела, 
уверење о здравственом стању. Пријаву на конкурс, са комплетном 
документацијом, слати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“ Прековце - 
СО Ново Брдо, са назнаком „Конкурсној комисији за избор директора”. 
Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Прековце - Ново Брдо

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у издвојеном одељењу у Зебинцу

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције в.д. директора школе, за рад у Прековцу

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

функције в.д. директора школе, са 14,28% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу у Зебинцу

УСЛОВИ: Послове професора разредне наставе и наставника енглес-
ког језика могу обављати лица која испуњавају услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и покажу задо-
вољавајуће резултате на психофизичкој провери. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе (не старију од 6 месеци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о поседовању физичке, психичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није под истра-
гом и да није осуђиван прибавља установа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања, а пријаве слати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадо-
вић“, Прековце, 38255 Ново Брдо или доставити лично.
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OШ „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
Бостане - Ново Брдо

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које посе-
дује одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања), за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој 
припада школа, има високо образовање у трајању од најмање четири 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оригинал или оверени 
препис дипломе); уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверен препис); уверење о држављанству (оригинал или оверени 
препис); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен пре-
пис); уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци); уверење 
да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања; радну биографију; оквирни 
план рада за време мандата; доказ о поседовању организационих спо-
собности (факултативно). Пријаву на конкурс са комплетном докумен-
тацијом послати на адресу: ОШ „Миладин Поповић“ Бостане - СО Ново 
Брдо, са назнаком „Конкурсној комисији за избор директора“. Неком-
плетна и неблаговремена документација се неће разматрати. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ 
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Конкурс објављен 14.09.2016. године у публикацији „Посло-
ви“ број 691 поништава се у целости.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„СРЕЋНО ДЕТЕ“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (трудничко, породиљско одсуство 
и одсуство са рада ради неге детета), у објекту у 

Новом Кнежевцу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, са или без 
радног искуства (доказ - оверена фотокопија дипломе или уверења); 
уверење о држављанству, у оригиналу или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити путем 
поште или лично у просторијама установе, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА МАРОВИЋ“

СШЦ „СВЕТИ САВА“
38210 Косово Поље 

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

мировања радног односа, за 17 наставних часова

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запосленог са 

мировања радног односа, за 9 наставних часова, 
56,25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове стручне спреме 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника 
у основној школи. Кандидати у ужем избору, пре одлучивања о избо-
ру, дужни су да прођу проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Некомплетне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати 
морају да доставе следећу документацију: диплому - оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о стручном испиту - лиценци; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре ступања на посао. Пријаве достави-
ти лично или на адресу: ОШ „Аца Маровић“, СШЦ „Свети Сава“, 38210 
Косово Поље.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈКО УРОШЕВИЋ“

38236 Штрпце, Готовуша
тел. 0290/75-089

Наставник математике
за 8 часова, на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, сходно Правилнику о врсти и степену струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 6 месе-
ци). Изабрани кандидат је у обавези да пре закључења уговора о раду 
достави доказ да поседује здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, а надлежна служба за послове запошљавања вршиће 
проверу психофизичких способности. Неблаговремена и непотпуна 
документација кандидата неће бити узета у разматрање. Пријаве на 
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конкурс доставити лично или путем поште на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс“. За све додатне информације кандида-
ти могу да се обрате на горенаведени број телефона.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник у звањe ванредног професора за ужу 
научну област Епидемиологија

Наставник у звањe ванредног професора за ужу 
научну област Социјална медицина

Наставник у звањe доцента за ужу научну 
област Хигијена са медицинском екологијом

Асистент за ужу научну област Стоматолошка 
протетика

Асистент за ужу научну област 
Оториноларингологија (ОРЛ)

УСЛОВИ: А) Ванредни професор: најмање три научна рада из научне 
области за коју се врши избор објављена у међународним и водећим 
националним часописима; најмање три научна рада саопштена на 
међународним или домаћим научним скуповима; учешће у реализа-
цији најмање једног научног пројекта; објављен уџбеник, моногра-
фија, практикум из уже научне области; за ванредног професора на 
клиничким предметима завршена одговарајућа специјализација. Б) 
Доцент: способност за наставни рад; научни назив доктора наука; нај-
мање два научна рада објављена у водећим домаћим часпописима или 
најмање 3 научна  или најмање 4 стручна рада објављена у зборни-
цима са рецензијом; за доценте на клиничким предметима завршена 
одговарајућа специјализација. В) Асистент: студент докторских студија 
или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене 
интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; 
смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Посебни услови: оцена испуњености услова и поступак избо-
ра наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са 
Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за 
избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, 
Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митрови-
ца; одобрена докторска дисертација; већи број објављених научних 
радова у домаћим и иностраним часописима; већи број стручних радо-
ва на домаћим или међународним скуповима. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2 
конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косов-
ска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време годину дана, за 60% 

радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар са 
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и 
уписане мастер академске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на 
конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Вештачка 
интелигенција

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време - три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске академске 
студије рачунарских наука, односно VIII степен стручне спреме, доктор 
рачунарских наука, који је изабран у звање асистента по Закону о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и у наведеном звању провео највише један 
изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на 
конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Органска хемија
у Институту за хемију факултета, на одређено 

време, на три године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме 
- магистар хемијских наука, уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор хемијских 
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни 
период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
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вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Аналитичка 
хемија

у Институту за хемију факултета, на одређено 
време, на три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме 
магистар хемијских наука уз услов да је прихваћена тема докторске 
дисертације, односно VIII степен стручне спреме доктор хемијских 
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни 
период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област 
Програмирање

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време, на годину дана, за 

50% радног времена 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани информатичар са 
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и 
уписане мастер академске студије информатике. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) Статутом факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопход-
но је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област 
Програмирање

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време, на годину дана, за 

30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани информатичар са 
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и 
уписане мастер академске студије информатике. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) Статутом факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопход-
но је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област 
Програмирање

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време, на годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани информатичар са 
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и 
уписане мастер академске студије информатике. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) Статутом факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопход-
но је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
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и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб 
тел. 034/332-179

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време до повратка запослене 

привремено спречене за рад
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања у наведеном занимању.

Медицинска сестра
за рад у дневном боравку, на одређено време до 
повратка запослене привремено спречене за рад

УСЛОВИ: средње образовање у занимању: медицинска сестра - техни-
чар општег или педијатријског смера.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених и доказ о знању језика, ако одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду, уверење о неос-
уђиваности прибавља школа. Психолошку проверу способности за рад 
са децом и ученицима, кандидата који уђу у ужи избор за наставни-
ка дефектолога - олигофренолога, врши надлежна служба запошља-
вања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област Дечја 
и превентивна стоматологија

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Протетика

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Ортопедија вилица

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Болести зуба и ендодонција

на одређено време 1 година
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска технологија
на одређено време 1 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физичка хемија

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Орална хирургија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине или фар-
мације са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска анализа

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком 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 и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о 
уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак 
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стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Методика наставе немачког језика и 

књижевности
са 80% радног времена, на одређено време од три 

године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер ака-
демске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао и способност за наставни рад и познаје један од 
светских језика. У звање асистента може бити изабран и магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по ста-
ром закону). У поновни избор у звање асистента може бити изабран 
кандидат који је стекао академски назив доктор наука. Непостојање 
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи 
и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута (бр. 01-755/1 од 25. 05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-1631 од 25.05.2016. године), Правил-
ником о избору сарадника на Одсеку за филологију, Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, уверење о 
уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми док-
торске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124 
е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), 
потврда Комисије заобезбеђење и унапређење квалитета о педагош-
ком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Конкур-
сну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску 
- CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узи-
мати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служ-
би за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” и на сајту Универзи-
тета у Крагујевцу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање наставника стручног 
предмета за ужу стручну област Музичка 

теорија
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, способност за наставни 
рад и објављени стручно-теоријски радови, непостојање сметње из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни усло-
ви предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 
45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. II-01-148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлу-

ком о изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25. 05.2016. годи-
не-www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године- www.
kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Дириговање
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Клавир (Клавирска музика)

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју 
се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или дру-
гог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 
и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01/148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 
од 30.04.2015 године) Одлуком о изменама и допунама Статута (бр. 
01-755/1 од 25. 05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-
99/2 од 11.02.2016. године) и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Теорија 

уметности и медија
са 20% радног времена, на одређено време од пет 

година

Наставник у звање доцента за ужу нучну област 
Енглеска књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 
64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 
26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 
од 30.04.2015. године), Одлуком о изменама и допунама Статута (бр. 
01-755/1 од 25. 05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-
99/2 од 11.02.2016. године - www.kg.ac.rs) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област Унутрашња 

архитектура и индустријски дизајн (Елементи 
архитектуре унутрашњег простора, Ликовни и 

конструктивни елементи намештаја и Намештај 
у ентеријеру)

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју 
се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или дру-
гог степена и призната уметничка дела из области за коју се бира, 
непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и 
остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године 
- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
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вцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о 
изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25. 05.2016. године) 
- (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу - www.kg.ac.rs ( бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године) 
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати 
подносе на расписан конкурс за избор у звање доцента 10, а за избор 
у звање ванредног порофесора 20 самосталних радова из уже умет-
ничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оргиналу или у 
дигиталној форми (на CD-у).

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа 
студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чла-
ном 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124 е и чла-
ном 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате који 
се први пут бирају у звање доцента или ванредног професора на Уни-
верзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање а за 
кандидате који се бирају за главни предмет извођачких уметности и 
уметничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање (доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) 
http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају 
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и 
радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“
36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Наставник енглеског језка
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају 
опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове предвиђе-
не чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да 
имају одговарајуће образовање, и то: професор, односно дипломира-
ни 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 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик); дипломирани филолог англиста - мастер; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да имају 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе дока-
зе да испуњавају наведене услове: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству, уверење (потврду) о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи и извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу 
одлуке, а пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 036/825-295.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник географије
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред опших услова за заснивање радног односа из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 8 став 4 
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/15) и има одговарајуће 
образовање, у складу са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о испуњености услова из члан 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (посебна потврда да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије, 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 шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова 
из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу школе. Детаљније информације на телефон: 036/611-440. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

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

године, односно до 31.8.2017. године
УСЛОВИ: За обављање послова педагошког асистента потребно је нај-
мање средње образовање, да кандидат има завршен програм обуке за 
педагошког асистента (уводни модул), да познаје ромски језик и да има 
препоруку локалне самоуправе; психичка и физичка здравствена спо-
собност за обављање послова за рад са децом и ученицима (извештај 
о селекцији кандидата Националне службе за запошљавање); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: доказ о стручној спреми, оригинал или оверена копија; 
уверење о држављанству, оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци; лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о 
раду); фотокопију личне карте; краћу биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3

тел. 037/811-354

Административни радник
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, да има општу здравствену психофизичку способност за рад у 
установи, да испуњава услове у погледу потребног радног искуства на 

 Наука и образовање



   |  Број 694 | 05.10.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

истим или сличним пословима и то три године, да испуњава услове 
у погледу стручне спреме и то IV степен стручне спреме економског 
смера. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству, лекарско 
уверење, уверење издато од надлежног суда којим се доказује да иза-
брани кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци).

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА”

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка запосленог
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима про-
писаним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4) има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити доказе о испуњености услова из тачака 1) 
и 4). Доказ о испуњености услова из тачке 2) подноси се пре закључи-
вања уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - чл. 39 тачка 1 Зако-
на о предшколском васпитању и образовању; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са 

функције
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - чл. 39 тачка 2 
Закона о предшколском васпитању и образовању, односно одгова-
рајуће више образовање, односно високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке стуковне студије) - васпитач; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 

за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Секретар установе
УСЛОВИ: одговарајући степен образовања у складу са чланом 68 Зако-
на о основама система васпитања и образовања, односно дипломи-
рани правник - мастер, односно дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године, да 
је обавио приправнички стаж, да је држављанин Републике Србије, да 
има општу здравствену способност, да се не води кривични поступак 
и да није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недос-
тојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и 
образовања, у складу са законом.

ОСТАЛО: Кандидати треба да уз пријаву доставе следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, потврду да лице није осуђивано за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система вас-
питања и образовања. Лекарско уверење о психофизичкој и општој 
здравственој способности се доставља након одлуке о избору канди-
дата. Пријаве слати на наведену адресу ПУ „Пахуљице“. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције в.д. директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 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 сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005.године; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат је обавезан да 
приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, испи-
ту за лиценцу - оверена фотокопија/препис); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику - доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа, лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба 
за запошљавање
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НИШ
ОШ “Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30
тел. 018/4150-602

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/2010), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника основне школе, за педагога или психолога; дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (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 система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверен препис дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и прегледом програма рада директора школе. Рок 
за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“14. ОКТОБАР”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

тел. 018/560-848
Директор

на мандатни период од 4 године 
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за настав-
ника ове врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога - 
предност за избор директора установе образовања и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен 
Законом о основама система образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ при-
бавља установа); држављанство Републике Србије; дозвола за рад за 
наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за дирек-
тора школе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директо-
ра у року од годину дана од дана ступања на дужност); знање српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног високог образовања. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника, педагога или 
психолога; доказ о дефектолошкој оспособљености за рад са ученици-
ма ометеним у интелектуалном развоју (за наставнике који нису дефе-
ктолози); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); потврду о дужини радног стажа у области образовања и 
васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; 
доказ о стеченом звању према прописима из области образовања (уко-
лико има звање). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс за директора“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе матема-
тике и звање у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013); на основу члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, настав-
ник је лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе); 
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона основама образовања и 
васпитања; кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане 
чл. 3 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, за наставника математике; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 васпитања (уверење 
прибавља школа); знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). Уз пријаву 
доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фото-
копија дипломе); уверење о држављанству РС; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити један 
од следећих доказа: потврду високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (доставити пре закључења уговора о раду). Уверења не треба да 
буду старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе из пред-
мета информатика и рачунарство и звање у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013); на основу чла-
на 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, 
наставник је лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне акаденске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем; обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе); 
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона основама образовања и 
васпитања; кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане 
чл. 3 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, за наставника информатике и 
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рачунарства; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 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 вас-
питања (уверење прибавља школа); знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образо-
вању). Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству РС; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(приложити један од следећих доказа: потврду високошколске устано-
ве о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије); извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (доставити пре закључења уговора о раду). Уве-
рења не смеју бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године 

2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има: најмање IV 
степен стручне спреме; положен програм обуке за педагошког асис-
тента; 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 (уверење прибавља школа); да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); сертификат МП о положеном програму обуке за педагошке 
асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење о здравственој способности (доставити пре 
закључења уговора о раду); доказ о познавању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Бајевица бб

тел. 020/320-768, 321-289, 062/661-865

Наставник грађевинских материјала
са непуним радним временом

Психолог
са непуним радним временом

Наставник солфеђа
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у средњој школи. Уз пријаву кандидат треба да приложи 
следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству, лекарско уверење о 
општој психофизичкој здравственој способности за рад у средњој шко-
ли (подноси се при закључивању уговора о раду), уверење суда да 
се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужни-
ца (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-810

Наставник српског и босанског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

Економиста
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са потребном документацијом (диплома о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањи-
не, осим услова из става 1 члана 120 лице мора да имати доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад), треба достави-
ти у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, на адресу школе. Кандидати ће бити писмено обавештени о 
избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

36320 Тутин, Мојстир
тел. 020/453-123, 063/102-5948

Професор немачког језика
у матичној школи у Мојстиру и издвојеном одељењу 

у Драги, са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2017. године 

Професор информатике
у матичној школи у Мојстиру, са 10% радног 

времена, на одређено време до 31.08.2017. године 

Професор енглеског језика
у матичној школи у Мојстиру, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета, а најкасније до 
13.09.2017. године, са 60% радног времена 

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уверење о здравственом стању и о психофизичкој способности за 
рад са ученицима подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 020/453-123, 063/1025-948.

НОВИ С А Д
ДОПУНА ОГЛАСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.09.2016. године, 
допуњује се у броју извршилаца и исправно треба да гласи: 
асистент за ужу научну област Радиологија, на одређено вре-
ме 3 године, радно време краће од пуног (15 сати на Факул-
тету), 2 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“ 
БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент у ужој научној области Инжењерски 
менаџмент

на Катедри за менаџмент, избор на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: за избор у звања и заснивање радног односа су предвиђени 
чл. 64, 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/2015). Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документа-
ција), достављају се на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 

СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53 

тел. 021/6756-222

Сарадник у настави за ужу научну област 
Политикологија

и заснивање радног односа на одређено време 

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 испуњеност услова, подносе се 
на горенаведену адресу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област 
Историјскоправну и заснивање радног односа 

на радном месту сарадника за наставни 
предмет Историја државе и права II

на одређено време од три године 
УСЛОВИ: завршени претходни нивои студија са укупном просечном 
оценом најмање 8,00; стечен научни назив доктора наука из уже нау-
чне области за коју се бира; смисао за наставни рад. Услови за избор 
прописани су Законом о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 
68/2015), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији рад-
них места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому 
о завршеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), 
диплому или уверење о завршеним мастер академским студијама (ори-
гинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом 
научном називу доктора правних наука (оригинал или оверену фото-
копију), списак својих научних радова и по један примерак тих радова. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на горенаведену адресу.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: др наука, мр наука или специјалиста академских студија - 
економске науке; објављени научни и стручни радови, најмање пет, 
из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; 
држављанство Републике Србије. 

Професор струковних студија за ужу област 
Финансије 

УСЛОВИ: др наука - економске науке; објављени научни и стручни 
радови, најмање пет, из уже области за коју се кандидат бира; способ-
ност за наставни рад; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: фотокопију дипломе о завршеним 
основним и последипломским студијама, биографију  списак научних и 
стручних радова, као и саме радове, доказ о држављанству. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 
60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај 
о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период 
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле 
и сајта школе. Пријаве се могу поднети лично радним даном на горена-
ведену адресу школе или путем поште.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање ванредног професора на 
одређено време од 5 година или редовни 

професор на неодређено време, за ужу област 
Инжењерство заштите животне средине

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање ванредног професор на 
одређено време од 5 година или редовни 

професор на неодређено време, за ужу област 
Квалитет, ефективност и логистика

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Производни и 

услужни системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке науке - интелигентни 
системи, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Процесна техника

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента за ужу област 
Ливење, термичка обрада, инжењерство 

површина и нанотехнологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

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

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењер-
ство/инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента за ужу област 
Графичко инжењерство

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, графичко инжењерство и дизајн, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких нау-
ка. 

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

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењер-
ство/инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64. Закона о 
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука. 

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Машине алатке, технолошки системи и 

аутоматизација поступака пројектовања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, 
фотокопију или очитану личну карту, уверење да кандидат није пра-
воснажно осуђиван, свим дипломама стеченим у иностранству потреб-
но 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 пријаве. 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, а за сараднике 7 дана од дана 
објављивања.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32 

Наставник дефектолог - додатна подршка у 
образовању

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, за рад у основној школи 

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - додатна подршка у 
образовању

на одређено време до повратка раднице са 
трудничког и породиљског одсуства, за рад у 

основној школи
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - додатна подршка у 
образовању

на одређено време до повратка раднице са 
неплаћеног одсуства, за рад у основној школи

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - образовање одраслих
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког и породиљског одсуства, за рад у 
основној школи

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

 Наука и образовање
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ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства, за рад у основној школи
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - звање дипломирани терапеут из 
области медицинске рехабилитације, пасивно знање рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - разредна наставе
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког и породиљског одсуства, за рад у 
основној школи

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - предметна наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, за рад у основној школи
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Наставник дефектолог - продужени боравак
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког и породиљског одсуства, за рад у 
основној школи

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Дефектолог - васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, предшколско васпитање и 
образовање 

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање 
рада на рачунару. 

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, предшколско васпитање и 
образовање

УСЛОВИ: високо образовање, VII на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије-мастер или специјалистичке академске студије, 
или специјалистичке струковне студије-васпитач), или више образо-
вање, VI степен, односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или академске студије) 
у трајању од три године - васпитач, као и лице које је у току струч-
ног усавршавања или по прописаном програму оспособљено за рад 
са децом са сметњама у развоју - васпитач, пасивно знање рада на 
рачунару. 

Сарадник - медицинска сестра - техничар
на одређено време до истека статуса мировања 

радног односа радника, дневни боравак за децу и 
омладину са сметњама у развоју

УСЛОВИ: средње медицинско образовање, IV степен, смер педијатријски 
(општи), пасивно знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу, доставити: 
доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности, изабрани канидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку 
одлучивања о избору наставника, школа врши ужи избор кандидата, 
који се упућују на предходну проверу психофизичких способности код 
надлежне службе за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговре-
ме пријаве, неће се узимати у разматрање. Пријаве са траженом доку-
ментацијом послати на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

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

године 
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе: фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми (IV степен струч-
не спреме), фотокопију серфтификата о положеној уводној обуци за 
педагошког асистента и фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Све фотокопије морају бити оверене од страна надлежног органа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

тел. 013/2634-207

Професор техничког и информатичког 
образовања

за 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са одговарајућим високим образо-
вањем и то: чл. 8 ЗОСОВ, на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат у погледу стручне спреме мора 
поред наведених законских услова да испуњава услове према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012). Наставник мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати су дужни да 
приложе: доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена 
фотокопија дипломе), уверење о неосуђиваности (СУП), уверење да 
кандидат није под истрагом (суд), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ да изабрани кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Оверене фотокопије докумената 
не могу бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Својеручно потписане пријаве са животном 
и радном биографијом (CV) и документа доставити на горенаведену 
адресу са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА

“СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног радника, 

са 40% радног времена, у Бериловцу, Великом Селу 
и Великом Јовановцу

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижев-
ности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани 
филолог англиста - мастер

Наставник географије
на одређено време до краја школске године, 

са 50% радног времена, у централној школи и 
одељењу у Крупцу

Наставник географије
на одређено време до краја школске године, са 

30% радног времена, у централној школи
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор гео-
графије и историје, дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информатике, професор биоло-
гије - географије, професор физике - географије, професор географије 
- информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломи-
рани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије 
и информатике, дипломирани географ - просторни планер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, тре-
ба да имају завршене основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредмет-
не студије биологије и географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике. 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о програму обуке 
за педагошке асистенте.

ОСТАЛО: Потребна документација: молба - кратка биографија, уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија), оверена фотокопија дипломе (стечена одговарајућа стручна 
спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, „Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). Рок за 
подношење молбе је 8 дана од дана објављивања огласа. Молбе са 
потребним документима слати на адресу школе или предати лично код 
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разма-
трати.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

Наставник латинског језика
са 22,22% радног времена (9 сати недељно), 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: професор класичне филологије; дипломирани класични 
филолог; мастер класични филолог, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016). Остали услови у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) одговарајуће образо-
вање; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова под бројем 2) пре закључења 
уговора о раду. Доказ о испуњености услова под бројем 3) прибавља 
установа. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми или уверење о стеченом високом образовању, ако диплома није 
уручена, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), уверење (потврда) о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом у току студија или након дипломи-

Посао се не чека, 
посао се тражи

 Наука и образовање
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рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Сва обавештења могу се добити путем 
телефона: 010/385-026.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

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

године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; завршена уводна обука за 
педагошког асистента; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву је потребно доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију сертификата о завршеној обуци за педагошког асистента 
и оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци). Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МАЈСКИ ЦВЕТ”
12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1

тел. 012/7662-633

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање - медицинска сес-
тра - васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

Васпитач - приправник
на одређено време

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 

Србије и зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву је потребно приложити: извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци, (верена фотокопија) и диплому о завршеној школи 
- факултету (оверена фотокопија). Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Референт за опште послове
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи или друштвени смер или 
IV степен стручне спреме, економске струке; 1 година радног искуства 
у струци; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене 
копије), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. 
директора и секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за 
образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или 
VI степен стручне спреме више школе за образовање васпитача; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених - оригинали или оверене копије), оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код в.д. директора и секретара ПУ и путем 
телефона: 012/210-308.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2

тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције
УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет, смер олигофренолог, да 
кандидат има одговарајуће високо образовање дипломираног дефе-
ктолога - олигофренолога, у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 15/2013). Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015); да има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Документацију доставити у ори-
гиналу или оверене фотокопије. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за запошља-
вање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. ОКТОБАР“

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Педагошки асистент
на одређено време до 12 месеци, односно за 

школску 2016/2017. годину 
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одго-
варајуће образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи - да има средње 
образовање, завршену обуку за педагошког асистента и знање ром-
ског језика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” 

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за 50% радног времена

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 испуњава и услове утврђене чланом 68 
и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да поседује одговарајуће образовање - дипломирани прав-
ник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на студијама у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије и да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним подацима о себи, 
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос), 
диплому или уверење о стеченом образовању, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. Уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе 
или донети лично у просторије школе, радним даном од 8 до 12 часо-
ва. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Радник на одржавању објекта, опреме и 
грејања

на одређено време до повратка радника са 
боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање, однос-
но II, III или IV степен стручне спреме и положен испит за руковаоца 
парним котловима, као и да испуњавају услове из члана 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење , 68/2015 и 62/2016 - одлука УС). Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци), оверену копију уверења о положеном испиту за руковаоца 
парним котловима, доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторног понашања или потписану изјаву, односно сагласност у складу 
са чл. 10 и 15 Закона о заштити података о личности да податке приба-
ви школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, за 8 часова у настави недељно (40% 
радног времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање 

Посао се не чека, посао се тражи

 Наука и образовање
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у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник практичне наставе за децу са 
посебним потребама - припремач намирница

са 73% радног времена 

УСЛОВИ: V степен стручне спреме кувар - специјалиста и поседо-
вање уверења о дефектолошкој оспособљености. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из члана 120, 
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015и 62/2016 
- ОУС), као и Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама за учени-
ке лако ометене у развоју. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном стручном испиту за рад у образовању или положен испит 
за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству при-
правника или на начин утврђен као за приправнике), уверење да кан-
дидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У 
току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна мес-
та наставника или стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни су 
да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016-ОУС), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за рад-
на места наставника или стручних сарадника морају да имају и образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским ситемом преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

 СОМБОР
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

25230 Кула, Маршала Тита 113
тел. 025/729-150

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 и чланом 59 Закона о осно-
вама система 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 образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/15): да 
има одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат 
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, или 
за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора установе; да има држављанство 
Репуплике Србије; да има најмање пет година радног стажа у области 
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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да 
има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или овереној фотокопији); уверење 
основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага (не 
старије од 6 месеци); радну биографију 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 Министрство просвете, науке и технолошког развоја није прописа-
ло програм, начин и поступак за полагање испита за директора. (С 
обзиром да је законом прописан положен испит као услов, у тексту 
конкурса мора бити наведен). Изабрани кандидат има обавезу да поло-
жи испит за директора у року од годину дана од ступања на дужност. 
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се 
поштом или лично, сваког радног дана, у седишту школе на горенаве-
деној адреси, од 8.00 до 14.00 часова.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о 
основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13), професор техничког образовања, професор 
технике, професор технике и информатике, професор информатике 
и техничког образовања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор машинства, профе-
сор електротехнике, професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике 
и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипло-
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мирани професор физике и основа технике за основну школу, профе-
сор физике и основа технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образо-
вања, професор политехничког образовања и васпитања, професор 
политехничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуникација, професор 
производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко 
образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор основа технике и производње, професор политехнике, професор 
технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медија-
текар, 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, мас-
тер професор технике и информатике, мастер професор информати-
ке и технике, професор основа технике и информатике. Наставу из 
предмета одређених у ставу 1. могу да изводе и лица која су завршила 
двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савла-
дала програм из тих предмета у трајању од осам семестара. Кандидат 
треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 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. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, дипло-
му о завршеној школи, доказ о положеним испитима из педагогије, 
психологије и методике (најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова) или о поло-
женом испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља иза-
брани кандидат, пре заснивања радног односа. Све документе доста-
вити у оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод из 
казнене евиденције. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Сарадник у настави за научну област 
Филолошке науке - Општа и мађарска 

лингвистика
на одређено време од 1 године, за рад на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање сарадника у настави 
на студијама првог степена студента мастер академских или специја-
листичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8. Остали услови за избор наставника 
факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. 
У звање може бити избарано лице које није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова на факултету. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене копије, извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија, списак научних радова 
и радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, под-
носе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Субо-
тици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Стручни сарадник за ужу научну област 
Развојно машинство

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 
45/15 - аутентично тумачење 68/15), Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија 
у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са 
подацима о досадашњем раду, потврду о најмање три године радног 
искуства у струци, оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету машинске струке, списак радова као и саме радове (на захтев 
комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под 
истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити Секретаријату школе, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, рад у централној 

школи, на одређено време
УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат треба да испуњава услове прописане законом 
за пријем у радни однос и ако: има одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника основне школе; учитељски факултет - професор разред-
не наставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (пре закључења уговора о раду); 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 васпитања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу достави оригинал или овере-
ну копију дипломе о завршеном образовању и уверење о држављан-
ству РС. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе слати 
на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Општа економска теорија и политика

на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Трговина

на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Финансије

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор економских 
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзи-
тета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 
23.3.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. 
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и 
допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. годи-
не и 14.04.2016. године и Правилника о избору наставника и сарадника 
Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене 
фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену кон-
курсну документацију кандидатима.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време
УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за 
немачки језик. 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 Гавриловић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 12
тел. 031/514-146

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске 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 четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства РС; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис - фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис - фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 031/514-146.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952
Асистент за ужу научну област Српски језик, 

Методика наставе српског језика
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће области који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, односно магистар наука одговарајуће научне области коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и има најмање просечну оцену 
8 на претходном завршеним нивоима студија и који показује смисао за 
наставни рад. Радни однос се заснива на одређено време са могућно-
шћу продужетка још 3 године.

Асистент за ужу научну област Ликовна 
култура, Методика наставе ликовне културе

на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће области који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, односно магистар наука одговарајуће научне области коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и има најмање просечну оцену 
8 на претходном завршеним нивоима студија и који показује смисао за 
наставни рад. Радни однос се заснива на одређено време са могућно-
шћу продужетка још 3 године.
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ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом се подносе Учитељском 
факултету у Ужицу, у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом 
образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу морају подне-
ти доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“АРИЉЕ”

31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач
на одређено време до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2016/2017. 

години, за рад на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство РС. Са кандидатима ће се вршити 
провера психофизичких способности за рад са децом, проверу врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уз пријаву на конкурс 

доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ува-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење 
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом подноси се пре закључивања уговора о раду. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом 
доставити лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком “За 
конкурс”, на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“МИЂЕНИ”
Општина Бујановац, Село Муховац

тел. 063/8169-975

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице који има одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, у 
складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, број 
76/05 и 100/07 и аутентично тумачење - 97/08 и 44/10, а почев од 
10. септембра 2005. године); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; лица која испуњавају услове за наставни-
ка, педагога и психолога; да кандидат има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година, односно 10 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има положен 
испит за директора школе (с обзиром да програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису доне-
ти, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора). Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију; 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; ове-
рен препис уверења о положеном испиту; потврду о раду у области 
образовања и васпитања након стеченог образовања и васпитања; 
доказ о неосуђиваности; уверење о држављанству; лекарско уверење. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Пријаве се достављају на адресу Основне шко-
ле „Миђени“, Муховац, СО Бујановац, 17520 Бујановац, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора” или лично код секретара школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле или путем телефона: 063/8169-975. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС): да кандидат има одговарајуће образовање (члан 8 став 2 Зако-
на - одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за ту врсту школе и подручја рада, за наставника, педагога или пси-
холога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је 
да исти положи у року од годину дана, од дана ступања на дужност), у 
складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; да има држављанство Републике Србије. Услови из овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; оверену копију дозволе за рад 
- лиценцу (оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту); доказ о радном стажу (потврду да има најмање пет године рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања); оверену копију уверења о положеном испиту 
за директора (у складу са законом); уверење о држављанству РС - не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених (оверену 
копију); уверење суда да се не води истрага, да није подигнута оптуж-
ница и да се не води кривични поступак; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом, прибавља 
установа пре доношења одлуке о избору. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за директора“.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник за ужу научну област Друмски 
саобраћај 

УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, саобраћајни факултет, 
магистар или доктор из одговарајуће уже научне области за коју се 
бира.

Наставник за ужу научну област Хемија 
УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, хемијски факултет, тех-
нолошки факултет и ПМФ одговарајућег смера, и то: магистар или док-
тор из одговарајуће уже научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање су прописани чла-
новима 63, 64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и 
Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних стручних радова, сами радови, 
оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1

тел. 013/832-517

Предавач у ужој научно-стручној области 
Медицинске науке, за предмете: 1. Здравствена 

неге 2. Дечја физиологија са основама 
анатомије

на одређено време 5 година, за 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Уговор о раду ће се закључити са једним извршиоцем за оба 
гореневедена предмета. У звање предавача бира се кандидат који има 
научни назив доктора наука или магистра наука или стручни назив спе-
цијалисте стечен на медицинском факултету, објављене стручне радо-
ве и способност за стручни и наставни рад и који испуњава опште усло-
ве за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама 
чл. 62 став 4-5 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).

Сарадник у настави у ужој научно-стручној 
области Психологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави се бира кандидат који је сту-
дент академских мастер студија психологије и који је студије психоло-
гије првог степена завршио на филозофском факултету са просечном 
оценом најмање 8, који има способност за стручни и наставни рад и 
који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским уста-
новама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласникРС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

Професор струковних студија у ужој научно-
стручној области Социолошке науке, за 

предмете: Социјална заштита деце у породици, 
Инклузија социјално депривиране деце, 
Сарадња установе и породице социјално 

депривиране деце, Тимски рад
УСЛОВИ: Уговор о раду ће се закључити са једним извршиоцем за сва 
4 гореневедена предмета. У звање професора се бира кандидат који 
има завршене основне студије социологије на филозофском факулте-
ту и стечен научни назив доктора социолошких наука (VIII степен), 
објављене стручне радове из области са темама из горенаведених 
предмета, способност за стручни и наставни рад и који испуњава 
опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према 
одредбама чл. 62 став 4-5 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). 

Професор струковних студија у ужој научно-
стручној области Рачунарске науке, за 

предмет Информатички практикум, у ужој 
научно-стручној области Педагошке науке, 

за предмете: Примена информационо-
комуникационих технологија у васпитно-

образовном раду, Информационо-
комуникационе технологије као дидактичко 

средство
УСЛОВИ: Уговор о раду ће се закључити са једним извршиоцем за сва 
3 гореневедена предмета. У звање професора се бира кандидат који 
има завршене основне студије на техничком, електротехничком или 
математичком факултету и стечен научни назив доктор наука (VIII сте-
пен), објављене стручне радове из области са темама из горенаведе-
них предмета, способност за стручни и наставни рад и који испуњава 
опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према 
одредбама чл. 62 став 4-5 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).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: 
оверену диплому о завршеном школовању, радну биографију са биб-
лиографијом, копије објављених радова, фотокопију личне карте. Кан-
дидат за звање сарадника у настави је обавезан да приложи потврду 
о упису на академске мастер студије психологије са просечном оценом 
на претходним студијама. Изабрани кандидат ће након избора у звање 
приложити и лекарско уверење о општој здравственој способности и 
судско уверење да се против њега не води кривични поступак. Кан-
дидати који тражена документа већ имају у персоналним досијеима 
која се чувају код послодаваца, иста ће бити призната. Пријаве на кон-
курс, са потпуном документацијом, подносе се директору Високе шко-
ле струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, 26300 
Вршац, Омладински трг 1. Рок за подношење пријава је 8 дана по 
објављивању конкурса у публикацији „Послови“.

 Наука и образовање
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ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425, 731-408

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме, познавање 
ромског језика ако се ради са децом, ученицима и породицама из ром-
ске заједнице, у складу са законом, уверење о завршеном уводном 
модулу обуке; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом, 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 васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси: краћу биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе сведочанства о завршеној одговарајућој школи, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, по захтеву установе. Доказ о 
здравственој способности изабрани кандидат ће доставити пре конач-
ности одлуке о избору. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у ори-
гиналу или фотокопији овереној у суду или општини, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горенаведену адрсеу. Информације о конкурсу могу 
се добити у седишту установе или на број телефона: 019/731-425 и 
019/731-408, контакт особа Драган Ђорђевић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време ради замене директора у првом 

мандатном периоду 

Наставник електрогрупе предмета
са 43% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. године, ради замене помоћника 
директора 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), кандидати 
треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме 
утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни 
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004 и 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08, 5/11, 8/11, 9/13) 
и образовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређују високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године); лице 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. 

Потребна документација: доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о прописаној стручној спреми у оригиналу или 
овереном препису као и остала располажива документација; доказ о 
стеченим бодовима на високошколској установи. Уверење да кандидат 
није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. У току поступ-
ка о одлучивању о избору кандидати за радна места наставника или 
стручних сарадника дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а у скла-
ду са чланом 130 Закона основама система образовања и васпитања 
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Сва фотокопирана документа морају бити оверена. Пријаву са докази-

ма о испуњавању тражених услова и сажету биографију доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на наведену 
адресу. 

Возач - инструктор
на одређено време 

2 извршиоца

Наставник психологије
са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка наставнице са породиљског одсуства 

Наставник практичне наставе у подручју рада 
електротехника

на одређено време до повратка наставника са 
боловања 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), кандидати 
треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме 
утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни 
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004 и 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08, 5/11, 8/11, 9/13) 
и образовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије (по пропису који уређују високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године). Потребна документација: доказ 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о прописа-
ној стручној спреми у оригиналу или овереном препису као и остала 
располажива документација, доказ о стеченим бодовима на високош-
колској установи. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној 
дужности прибавља школа. У току поступка о одлучивању о избору 
кандидати за радна места наставника или стручних сарадника дужни 
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона 
основама система образовања и васпитања по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошљање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. Сва фотокопирана 
документа морају бити оверена. Пријаву са доказима о испуњавању 
тражених услова конкурсом и сажету биографију доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на наведену адресу. 

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Радник на одржавању чистоће
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно образовање. Кан-
дидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), као и посебне услове из Правилника 
о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрења-
нину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да 
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност  за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се обавља образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани канди-
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дат пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања текста конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да 
школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у 
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме 
или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу или 
се предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или телефоном на број: 023/561-413. 

ХЕМИЈСКО - ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова: I степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа; 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 о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, да има најмање 15 година живота. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, сведочанство 
на српском језику које се приложи као доказ о одговарајућем образо-
вању сматра се и доказом о знању српског језика, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос, кандидати дос-
тављају на горенаведену адресу путем поште или лично, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
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Сајам запошљавања у Голупцу, у организацији Филијале за запошљавање Пожаревац, одржан је 22. септембра, у свеча-
ној сали општине Голубац. Сајму је присуствовало 15 послодаваца. Иако број понуђених радних места није био велики, 
укупно 64, забележена је велика посета како незапослених, тако и лица која траже промену запослења. 

Голубац спада у групу најнеразвијенијих општина у Републици Србији. Филијала Пожаревац је последњи сајам за-
пошљавања у овој испостави организовала 2010. године и тек сада су се стекли услови за поновно организовање сајма, однос-
но могућност да се на једном месту окупи већ број послодаваца из реалног сектора који имају потребу за новим радницима.

Директорка Филијале Пожаревац НСЗ Соња Мирић изразила је задовољство због успешне организације сајма и захва-
лила локалној самоуправи општине Голубац, која је уступила просторије за организовање манифестације.

Сајам је отворио заменик председника општине Саша Марјановић, који је најавио наставак и проширење сарадње са 
Филијалом Пожаревац НСЗ, на корист послодаваца, незапослених и локалне самоуправе, а у циљу запошљавања житеља 
Голупца. Сајму је присуствовао и председник Скупштине општине Голубац Зоран Ћирковић.

Према првим подацима, број кандидата који су се пријавили за рад код послодаваца је преко 120, а седам лица је већ 
постигло договор са послодавцима на самом сајму.

Одржан Сајам запошљавања у Голупцу

ПОНУЂЕНА 64 РАДНА МЕСТА
Број кандидата који су се пријавили за рад код послодаваца је преко 120, а седам лица 

је већ постигло договор са послодавцима на самом сајму

У Великој сали града Пирота јуче су потписани и уручени 
уговори о стручним обукама са 37 незапослених са евиден-
ције Националне службе за запошљавање, у оквиру пројекта 
„Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошља-
вања маргинализованих и угрожених група становништва у 
Србији“, који заједно реализују град Пирот, НВО „Хелп“ и Фи-
лијала Пирот НСЗ.

Градоначелник Пирота Владан Васић том приликом ис-
такао је добру сарадњу са Националном службом за запошља-
вање и организацијом „Хелп“, захваљујући чему је на стотине 
Пироћанаца добило новац за покретање сопственог бизниса, а 
стотинак незапослених похађало обуке како би лакше дошли 
до посла.

„Све што радимо, од отварања индустријских зона, из-
градње инфраструктуре, културе, образовања, све радимо с 
циљем да се створе услови за боље запошљавање. Са Хелпом 
сарађујемо дуже од 10 година, а за то време више од 400 пре-
дузетника је добило новац за покретање или унапређење по-
стојећег бизниса, подржане су и три кооперативе, а овај вид 
подршке, путем обуке, до сада је користило преко 100 неза-
послених. Надам се да ће после завршених обука незапослени 
лакше наћи посао или започети сопствени бизнис“, истакао је 
Васић.

Маша Бубањ, менаџер програма за југоисточну Србију, 
истакла је веома добру сарадњу са Градом и НСЗ.

„Сматрам да је Пирот град вредних и радних људи, што 
се показало много пута кроз реализацију Хелпових пројека-
та и то је један од разлога због чега настављамо сарадњу са 
Пиротом из године у годину. Почели смо реализацију нових 
пројеката, па ће вам наредне године бити доступна средства 
за самозапошљавање или ново упошљавање“, рекла је Маша 
Бубањ и додала да све битне информације о програмима неза-
послени могу добити од представника Града и НСЗ.

Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ, истакла 
је значај реализације ових активности у оквиру програма које 
НСЗ и „Хелп“ спроводе на основу потписаног Меморандума о 
сарадњи.

„Град Пирот је препознао значај и улогу НСЗ у целокуп-
ном процесу запошљавања и селекције лица. У оквиру реали-
зације овог програма наш превасходни задатак је сагледавање 
потреба за радном снагом на локалном тржишту рада, предсе-
лекција незапослених лица ради укључивања у програме обу-
ка, које би касније успешним полазницима омогућиле лакше и 
брже запошљавање“, рекла је директорка пиротске филијале.

У наредна два месеца 37 незапослених похађаће обуке - 
за рад на рачунару (13), за козметичаре (4), виљушкаристе (6), 
књиговодство (10) и инсталирање видео-надзора (4). Циљ до-
датног стручног усавршавања и обука је унапређење знања и 
вештина незапослених лица ради остваривања лакшег присту-
па тржишту рада и повећања могућности запошљавања.

У оквиру овог пројекта, у Пироту су у периоду од 2013. до 
2016. године подржана 82 лица појединачним грантовима у 
опреми, основане две кооперативе, одржане пословне обуке за 
104 и стручне за 136 полазника из циљне групе маргинализо-
ваног и угроженог становништва. 

Најновијим обукама вишегодишња сарадња је успешно 
настављена, а очекује се да ће се и убудуће реализовати већи 
број заједничких активности и мера које ће допринети побољ-
шању положаја незапослених лица са подручја града Пирота. 

Немачка организација „Хелп“ потписала уговоре са 37 незапослених са евиденције 
Филијале Пирот НСЗ

С.М.

Миљан Јонић

БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Код 190 послодаваца из различитих делатности у Београду
СВАКИ ПЕТИ РАДИ НА ЦРНО

Скоро 20 одсто запослених код 190 послодаваца из различитих делатности у Београду, које су контролисали инспек-
тори за рад, радили су „на црно“, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Како се 
наводи, инспектори су током контроле у Београду открили да је од 829 радника које су затекли код послодаваца, њих 163 
радило без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање.
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Локална самоуправа у Бољевцу у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовала је презентацију пројек-
та ,,Каравани запошљавања“, који ће бити реализован наредних месеци. Циљ пројекта је приближавање услуга Националне 
службе радно способном становништву у сеоским срединама и представљање мера и подстицаја за запошљавање које нуди НСЗ. 
Мобилне екипе Националне службе започеће наредног месеца обилазак бољевачких села. У Подгорцу живи највећи број радно 
способног становништва на подручју бољевачке општине, њих 1.200, од 15 до 55 година.

Више од 120 слободних радних места на Сајму запошљавања у Аранђеловцу

У бољевачким селима 

ПОСАО И ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ КОШНИЦА  

КАРАВАНИ ЗАПОШЉАВАЊА

Незапослена лица из Аранђеловца протекле недеље 
су имала прилику да потраже посао на сајму запо-
шљавања, деветом који је у овом граду организова-
ла Национална служба за запошљавање - Филијала 

Крагујевац. Сајам је одржан 23. септембра, у Дому омладине, 
уз учешће 23 послодавцa из Аранђеловца, који су понудили 
преко 120 слободних радних места. Тражени су машински 
инжењери, продавци, магационери, радници у производњи 
кошница, торти и колача, а прилику да дођу до посла имала 
су и вулканизери, возачи, каменоресци, конобари, кувари...

Највеће интересовање незапослених било је за понуду 
„Пештана“, који је тражио машинске инжењере и послужио-
це машина - укупно 20 радника, затим за рад у „Фортуна 
маркету“, за места продаваца, магационера, конобара, док су 
„Стублине“ тражиле дипломиране економисте и производне 
раднике, а „Sweet house“ раднике у производњи торти и ко-
лача.

Тржиште рада у Аранђеловцу, како је објаснио председ-
ник општине Бојан Радовић, у последње две године карак-
терише велики прилив лица која су остала без посла као тех-
нолошки вишак, али и велики број запошљавања, тако да је 
број незапослених остао готово непромењен. 

„Посебно ме радује позитиван тренд у запошљавању 
младих, односно лица млађих од 30 година, којих је на еви-
денцији незапослених нешто више од 900, што је знатно 
мање у односу на претходни период“, рекао је Радовић. 

Председник општине је посебно истакао добру и успеш-
ну сарадњу са Филијалом Крагујевац.

„Током 2016. године са општином Аранђеловац потпи-
сана су и два нова споразума, и то Споразум о суфинанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања 
и Споразум о техничкој подршци у реализацији програма 
самозапошљавања. Планирано је да се заједничким сред-
ствима финансира запошљавање 20 незапослених лица из 
категорије теже запошљивих. По основу Споразума о технич-
кој сарадњи, општина Арађеловац је ове године издвојила 
1.440.000 динара за финансирање програма самозапошља-

вања, којим ће бити обухваћено 8 незапослених. Реализација 
ова два програма је у току“, истакао је Бојан Радовић.

Према последњим подацима, на евиденцији незапосле-
них у Аранђеловцу је 5.227 лица. Најзаступљенија су лица 
преко 50 година (35% или 1.830), а затим лица од 40 до 50 
година (24% или 1.240). 

Горица Бачанин, директорка Филијале Крагујевац НСЗ, 
истакла је да су послодавци и незапослена лица са тери-
торије општине Аранђеловац у току ове године активно 
учествовали у реализацији програма и мера активне поли-
тике запошљавања које спроводи Национална служба за за-
пошљавање.

„Кроз шест пројеката јавних радова ангажовано је 35 не-
запослених, међу којима 23 особе са инвалидитетом. За реа-
лизацију јавних радова за општину Аранђеловац издвојено је 
преко четири милиона динара. По основу програма самоза-
пошљавања одобрено је осам захтева и за те намене издвоје-
но је 1.440.000 динара. Програм субвенција послодавцима за 
запошљавање лица из категорије теже запошљивих на ново-
отвореним радним местима користило је шест послодаваца, 
који су у радни однос на неодређено време примили девет 
лица са евиденције, а за те намене утрошено је 1.380.000 ди-
нара. Послодавци су користили и програм стручне праксе, 
у који је укључено 26 незапослених од четвртог до седмог 
степена стручне спреме, без радног искуства“, прецизирала 
је Горица Бачанин.

„За 2016. годину планирано је да се широм Србије ор-
ганизује 60 сајмова. До данас су организована 43 сајма, на 
којима је учешће узело 1.300 послодаваца, а у понуди је било 
нешто више од 8.000 слободних радних места. Овогодишње 
сајмове посетило је преко 43.000 незапослених, а ефекти који 
се прате шест месеци по завршетку сајма показују да се на 
овај начин запослило 9.500 лица“, истакла је Тања Будимир, 
начелница Одељења за посредовање у запошљавању.

Предузеће „Пештан“, за које су незапослени показали 
највеће интересовање, према речима директора људских 
ресурса Александра Ћамиловића планира да у наредном 
периоду акценат стави на запошљавање високообразованих 
кадрова, у првом реду дипломираних машинских ижењера. 

Највеће интересовање незапослених било је за понуду „Пештана“, који је тражио 
машинске инжењере и послужиоце машина - укупно 20 радника

Јелена Зорнић
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„Нетекс академија“ у Нишу

ОБУКА ЗА РАД У ПОЗИВНОМ ЦЕНТРУ

Берачи из разних крајева Србије 
првог дана јесени ушли су у „Ру-
бинове“ винограде у Добричеву, 
пољопривредном добру код 

Ћуприје. Радиће сваког радног дана 
до почетка новембра, од 7 до 15 сати. 
Одговара им цена од четири динара по 
килограму грожђа, па ће од сваке гајби-
це у коју стаје 20 килограма зарадити 
60 динара. Допада им се што у Добри-
чеву имају смештај у баракама, па не 
морају да мисле где ће да спавају. Неки 
су први пут у берби, али већина је тех-
нолошки вишак у својим фирмама.

„Први пут берем грожђе. Судећи по 
првом дану, рачунам да ћу до краја се-
зоне да зарадим око 25.000 динара, јер 
дневно могу набрати двадесетак гајби. 
Имам вишу правну школу, али не могу 
да добијем стални посао у струци, па 
зато радим све сезонске послове. Брала 
сам и малине и зарадила 45.000 дина-
ра“, каже Биљана Јаковљевић из Кра-
гујевца.

Живорад Живковић из Крагује-
вца, са више од 33 и по године радног 
стажа у „Наменској“ у „Застави“, још три 
године мора да ради сезонске послове 
како би остварио право на старосну 
пензију. Каже да ради све и да не бира 
посао, јер мора да преживи.

„Кад нас нису вратили на посао 
једанаест дана сам штрајковао глађу, 
али џабе“, жали се репортеру „Новости“ 
Живковић.

Славку Милетићу из Крушевца 
овај посао није непознат. Он већ пет-
наест година ради и живи у баракама 
Добричева и обавља све послове у ви-
нограду, јер је у својој фирми прогла-
шен за технолошки вишак.

„Био сам чиновник. Канцеларијски 
посао је психички тежи, а напорно је 
и да се по цео дан седи у канцеларији. 
Овај посао је чиста физикалија. Најтеже 
је било копање, сад иде прскање траве, 
па онда зимска резидба. То је исто те-
жак посао. Орезујем чокоте од новем-
бра до фебруара. Понекад будем цео 
мокар, некад је виноград пун блата, а 
ујутру пун иња. Годишње радим од се-
дам до осам месеци и зарадим 35.000 
динара“, прича Славко. Када нема пос-
ла мало одмара, али не превише, јер се 
новац брзо троши.

Берачи из разних крајева Србије првог дана јесени ушли су у „Рубинове“ винограде у Добричеву

СА БИРОА У ВИНОГРАДЕ
„Пре грожђа брала сам малине и зарадила 45.000 динара“, каже Биљана Јаковљевић 
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Бесплатна публикација о запошљавању

Уз подршку Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, од 10. октобра мултинационална ком-
панија „Нетекс консалтинг“ (Netex Consalting) кренуће са бесплатном едукацијом свих заинтересованих Нишлија за 
рад у међународном глобалном корисничком сервису.
„Број полазника није ограничен, али ће се едукација одвијати у групама од по 10 полазника и трајаће пет радних дана. 

Обука је потпуно бесплатна и отворена за све који су заинтересовани. Овом приликом бих се захвалио Граду Нишу и Нацио-
налној служби за запошљавање на подршци и надам се добром одзиву кандидата“, истакао је овом приликом Славко Ходак, 
директор „Нетекс консалтинг групе“ у Србији.

Обука обухвата све сегменте рада у једном савременом позивном центру - корисничком сервису. Полазници ће бити у 
прилици да се упознају са техникама рада, проћи реалне симулације догађаја и ближе се упознати са најсавременијом техно-
логијом из ове области. Свим полазницима који успешно заврше обуку биће додељени сертификати.

Овај програм је најпре покренут уз подршку Града Новог Сада и Националне службе за запошљавање у Новом Саду да би 
се потом проширио и у Зрењанину, са изузетним резултатима у домену пословне едукације. Кроз програм „Нетекс академије“ 
до сада је прошло више десетина кандидата, а многи од њих су пронашли стално запослење. 

„Сваки вид унапређења вештина незапослених, који доприноси лакшем доласку до запослења, а уз то је и бесплатан, има 
подршку Националне службе за запошљавање, а ја сам сигуран да ће интересовање наших суграђана бити велико“, истакао је 
овом приликом Бобан Матић, директор Филијале Ниш Националне службе за запошљавање.

Компанија „Нетекс консалтинг“, са седиштем у Темишвару, има своје пословнице у неколико европских земаља. Српски 
огранак је основан у Новом Саду, да би се потом компанија континуирано ширила, са новоотвореним канцеларијама у Нишу 
и Зрењанину.

Пројекат „Нетекс академија“ у Нишу почиње 10. октобра, а сви заинтересовани могу да се пријаве путем мејла: akademija@
netex.rs, као и да добију додатне информације у Филијали Ниш НСЗ.



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


